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SELETUSKIRI
1.

SISSEJUHATUS

2000. aasta märtsis Lissabonis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu seadis eesmärgiks muuta
Euroopa maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistel
põhinevaks majanduseks. Ülemkogu rõhutas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele
(VKEd) soodsate tingimuste loomise, heade tavade levitamise ja liikmesriikidevahelise
suurema ühtluse tagamise olulisust. 2001. aasta juunis Göteborgis kokku tulnud Euroopa
Ülemkogu määratles Euroopa Liidu säästva arengu strateegia, et tagada majanduskasvu,
sotsiaalse hõlvamise ja keskkonnakaitse koosarenemine. Ettevõtete tootmismudelitel on
säästvas arengus oluline roll.
Komisjon teeb oma teatises 2005. aasta veebruaris uuenenud Lissaboni strateegia kohta
ettepaneku suunata jõupingutused „tugevamale ja kestvamale kasvule ning rohkemate ja
paremate töökohtade loomisele“.1 Selles kutsutakse üles võtma meetmeid, et tagada
majanduskasv ja konkurentsivõime ning muudetakse Euroopa investeerimis- ja
töökeskkonnana atraktiivsemaks. Teatises rõhutatakse vajadust soodustada ettevõtlust, kaasata
ettevõtete käivitamiseks piisavalt riskikapitali ja säilitada Euroopa tugev tööstusbaas,
hõlbustades samal ajal uuendustegevust, eelkõige ökouuendusi, rohkem ja paremaid
investeeringuid haridusse ja koolitusse, info- ja sidetehnoloogia rakendamist ning ressursside
säästvat kasutamist.
Lissaboni protsessiga seati konkurents kindlalt poliitilise tähelepanu keskpunkti. Viimastel
aastatel on kasvanud vajadus ühenduse programmide ja vahendite paremaks ühtlustamiseks ja
koostoimeks. 2003. aasta kevadel kokku tulnud Euroopa Ülemkogu tegi ettepaneku,2 et
„komisjon töötaks konkurentsivõime suurendamiseks välja tervikliku strateegia, vaadates
korrapäraselt läbi nii horisontaal- kui sektoriviisilised küsimused“. Komisjon esitas oma
vastuses3 asjaomaste tegevusvaldkondade esialgse analüüsi, kuid väljendas kavatsust esitada
ettepanekud järgmise eelarveperioodi ettevalmistava töö raames, mis määratleb laienenud
Euroopa Liidu poliitilise projekti aastateks 2007–2013. Komisjon esitas4 seetõttu 2004. aasta
juulis järgmiseks eelarveperioodiks tehtavate ettepanekute raames konkurentsivõime ja
uuendustegevuse raamprogrammi.
2.

KONKURENTSIVÕIME JA UUENDUSTEGEVUSE RAAMPROGRAMM

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (CIP) koondab ühtsesse raamistikku
ühenduse konkreetsed toetusprogrammid ning teiste ühenduse programmide asjakohased osad
sellistes kriitilistes valdkondades, mis on olulised Euroopa tootlikkuse, uuendusvõime ja
säästva kasvu edendamiseks, lahendades samal ajal täiendavaid keskkonnaprobleeme.
Programm käsitleb järgmisi kehtivaid ühenduse meetmeid: nõukogu otsus 96/413/EÜ5
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KOM(2005) 24, 2.2.2005.
Euroopa Ülemkogu 20.–21. märtsi 2003. aasta Brüsseli istungi eesistujariigi lõppjäreldused, lõige 21.
8410/03, 5.5.2003.
Mõned Euroopa konkurentsivõime põhiküsimused – ühtse lähenemisviisi suunas, KOM(2003) 704,
lõplik, 21.11.2003.
Finantsperspektiive 2007–2013 käsitlev teatis, KOM(2004) 487, lõplik, 14.7.2004.
EÜT L 167, 6.7.1996, lk 55.
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(Euroopa tööstuse konkurentsivõimet tugevdava ühenduse tegevusprogrammi rakendamise
kohta), nõukogu otsus 2000/819/EÜ6 (ettevõtjaid ja ettevõtlust, eelkõige väikseid ja keskmise
suurusega ettevõtjaid (VKEsid) käsitleva mitmeaastase programmi kohta), Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1655/20007 (keskkonna rahastamisvahendi (LIFE)
kohta), Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 2256/2003/EÜ (millega võetakse vastu
mitmeaastane programm (2003–2005), mis käsitleb e-Euroopa 2005 tegevuskava järelevalvet,
heade tavade levitamist ning võrgu- ja infoturvet), nõukogu otsus 2001/48/EÜ (millega
võetakse vastu ühenduse mitmeaastane programm, et stimuleerida Euroopa päritoluga
digitaalse infosisu arendamist ja kasutamist ülemaailmsetes võrkudes ja edendada
infoühiskonna keelelist mitmekesisust), nõukogu määrus (EÜ) No 2236/95 (millega
kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste võrkude
valdkonnas), Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 1336/97/EÜ8 (üleeuroopalisi
telekommunikatsioonivõrke käsitlevate suuniste kohta), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
otsus 1230/2003/EÜ9 (millega võetakse vastu energeetika mitmeaastane tegevusprogramm
„Arukas energeetika – Euroopa”), et toetada energiatõhusust ning uute ja taastuvate
energiaallikate kasutamist kõikides sektorites, sealhulgas transpordisektoris.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm tagab olulise ja ühtse õigusliku aluse
ühenduse meetmeteks, mis jagavad konkurentsivõime ja uuendustegevuse edendamise
üldeesmärke,
täiendades
ühenduse
teadusuuringute,
tehnoloogiaarenduse
ja
tutvustamistegevuse raamprogrammis esitatud teadusuuringutele suunatud tegevusi. Sellisel
kujul on see avalikkusele selgem ja arusaadavam. Kõnealuse raamprogrammi eesmärgid ja
sihtrühmad on siiski erinevad ning seepärast võetakse raamprogrammi ülesehitusel arvesse
vajadust säilitada üksikute osade nähtavus. Seetõttu koosneb raamprogramm spetsiifilistest
allprogrammidest: ettevõtluse ja uuendustegevuse programm, info- ja sidetehnoloogia
poliitika toetusprogramm ning programm „Arukas energeetika – Euroopa”.
Raamprogrammis võivad osaleda EMP liikmed, kandidaatriigid ja Lääne-Balkani riigid.
Muud kolmandad riigid, eelkõige naaberriigid või uuendustegevuse osas ühendusega
koostööst huvitatud riigid võivad raamprogrammis osaleda juhul, kui nendega sõlmitud
kahepoolsed lepingud seda ette näevad.
Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm
2004. aasta kevadel kokku tulnud Euroopa Ülemkogu rõhutas,10 et „konkurentsivõime,
uuendustegevuse ja ettevõtluskultuuri edendamine on määravad tingimused kasvuks –
eelkõige majanduse kui terviku jaoks – ning eriti olulised väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele.” Samuti rõhutati,11 et „majanduskasv peab selleks, et olla jätkusuutlik, olema
keskkonnaohutu. Tuleks katkestada seos majanduskasvu ja selle negatiivsete
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EÜT L 333, 29.12.2000, lk 84. Otsust on viimati muudetud otsusega 593/2004/EÜ (ELT L 268,
16.8.2004, lk 3).
EÜT L 192, 28.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1682/2004 (ELT L 308,
5.10.2004, lk 1).
EÜT L 183, 11.7.1997, lk 12. Otsust on viimati muudetud otsusega 1376/2002/EÜ (EÜT L 200,
30.7.2002, lk 1).
ELT L 176, 15.7.2003, lk 29.
Euroopa Ülemkogu 25.–26. märtsi 2004. aasta Brüsseli istungi eesistujariigi lõppjäreldused, III
peatükk, ii jagu „Konkurentsivõime ja uuendustegevus“, lõiked 17 ja 28. 9048/04, 19.5.2004.
Sama, III peatükk, iv jagu „Keskkonnasäästlik majanduskasv“, lõiked 30 ja 33.

3

ET

keskkonnamõjude vahel. Keskkonnasäästlikud tehnoloogiad on ettevõtte ja keskkonna
koosmõju täielikuks ärakasutamiseks olulise tähtsusega.“
Asutamislepingu12 kohaselt peavad ühendus ja liikmesriigid tagama ühenduse ettevõtete
konkurentsivõime jaoks vajalike tingimuste olemasolu. See hõlmab struktuurimuutustega
kohanemise lihtsustamist, ettevõtlusele ja VKEdele soodsa keskkonna loomist,
ettevõtetevahelise koostöö soodustamist ning ettevõtete uuendusliku potentsiaali parema
kasutamise edendamist.
Ühendus toetab praegu mitmeaastase programmi raames ettevõtte- ja ettevõtluspoliitika
arendamist, ettevõtjatele pakutavaid abiteenuseid ning VKEdele ettenähtud ühenduse
rahastamisvahendeid. Lisaks viib komisjon läbi analüüse ning tegevusi Euroopa tööstus- ja
teenindussektori konkurentsistrateegiate määratlemiseks ja edendamiseks, kaasa arvatud
tööstusalase
konkurentsivõime
valdkondlikud
tegurid.
Kuues
teadusuuringute,
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogramm toetab paljusid meetmeid, mis on
vajalikud Euroopa tehnoloogilise suutlikkuse tugevdamiseks ja uuendustegevuse
parandamiseks.13 LIFE programmiga toetatakse uuenduslikke tehnoloogiaid ja meetodeid
keskkonnaalal. Suurem osa sellest toetusest antakse VKEdele keskkonnasäästlike
tehnoloogiatega tutvumiseks sellistes olulistes valdkondades nagu vee kvaliteet ja jäätmete
ringlussevõtt.
Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm koondab ettevõtluse, VKEde, tööstusalase
konkurentsivõime ja uuendustegevusega seotud meetmed. See on konkreetselt suunatud
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele14 alates kõrgetehnoloogilistest kuni mikro- ja
pere-ettevõteteni, mis moodustavad suurema osa Euroopa ettevõtetest. Programm hõlmab
tööstus- ja teenindussektorit. Samuti soodustab see ettevõtlust ja võimalikke ettevõtjaid nii
üldiselt kui ka konkreetsete sihtrühmade kaudu, osutades erilist tähelepanu võrdõiguslikkuse
küsimustele. Programm julgustab noori arendama ettevõtlusvaimu ja soodustab noorte
ettevõtjate tegevust Euroopa noortepakti15kohaselt. See on oluline, kuid mitte ainus vahend
põhimeetmete rakendamiseks ettevõtluse edendamise Euroopa tegevuskavas16 sätestatud
strateegilistes poliitikavaldkondades ning ühenduse tasandi toetuse andmiseks liikmesriikide
meetmete jaoks Euroopa väikeettevõtete harta17elluviimisel. Kuigi VKEde huvisid
käsitletakse eraldi ettevõtluse ja uuendustegevuse programmis, kajastuvad need läbivalt kogu
raamprogrammis.
Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm kuulub ka nende vahendite hulka, millega
toetatakse keskkonnatehnoloogia tegevuskava18 rakendamist, mille eesmärk on kõrvaldada
olemasolevad takistused, et kasutada täielikult ära keskkonnakaitseks vajaliku
keskkonnatehnoloogia potentsiaal, edendades samal ajal konkurentsivõimet ja
majanduskasvu, ning tagada, et lähiaastatel etendab Euroopa Liit juhtivat osa
keskkonnatehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel, ja ühendada kõik huvirühmad nende
eesmärkide toetamiseks. 2004. aasta kevadel kogunenud Euroopa Ülemkogu kiitis
tegevuskava heaks ja kutsus üles seda rakendama. See kutsus eelkõige komisjoni ja Euroopa
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Artikkel 157.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1513/2002/EÜ.
Nagu on määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses. ELT L 124, 20.5.2003, lk 36–41.
Euroopa Ülemkogu 22.-23. märtsi 2005. aasta kohtumise lõppjäreldused, I lisa, Euroopa noortepakt.
KOM(2004) 70, lõplik, 11.2.2004.
Nõukogu võttis selle vastu 13. juunil 2000 ning Euroopa Ülemkogu kiitis heaks 19. ja 20. juunil 2000.
KOM(2004) 38, lõplik.
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Investeerimispanga gruppi (EIB) üles uurima võimalusi mitmete rahastamisvahendite
koondamiseks kõnealuste tehnoloogiate edendamisel. Komisjoni teatises19 2005. aasta
kevadisele Euroopa Ülemkogule rõhutatakse ökouuenduste edendamise vajadust ning
väidetakse, et komisjon kiirendab keskkonnatehnoloogiate edendamist.
Uuendustegevus kujutab endast äritegevust, mis on seotud uute toodete, teenuste ja
äritegevuse turuvõimaluste uurimisega. Tugev konkurentsisurve on möödapääsmatu, et tagada
äriühingutele tõhusad stiimulid, mis kannustaks neid jätkuvalt tegelema teadusuuringute ja
tehnoloogiaarenduse ning uuendustegevusega. See on tihedalt seotud riskide võtmise
valmidusega ja uute ideede katsetamisega turul ning riskikapitali olemasolu on selleks
äärmiselt oluline. Ebapiisav uuendustegevus on Euroopa nõrga kasvutempo peamine põhjus.
Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm toetab seetõttu horisontaalmeetmeid, et parandada,
soodustada ja edendada uuendustegevust (sealhulgas ökouuendus) ettevõtetes. See hõlmab
valdkonnakohase uuendustegevuse edendamist, ettevõtete rühmi, avaliku sektori ja erasektori
koostööd uuendustegevuses ning uuendustegevuse juhtimist. Samuti aitab see kaasa
uuendustegevust toetavate teenuste sisseseadmisele piirkondlikul tasandil, eelkõige teadmiste
ja tehnoloogia edasiandmiseks riikide vahel ning intellektuaal- ja tööstusomandi haldamist.
13. mail 2003 kogunenud konkurentsiküsimustega tegelev nõukogu pöördus liikmesriikide
poole üleskutsega määratleda poliitika eesmärgid uuendustegevuse valdkonnas, võttes arvesse
oma vastavate uuendussüsteemide erijooni. Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm toetab
uuendustegevuse haldamise ja kultuuri arendamist uuendustegevuse tulemuste analüüsi ja
seire kaudu ning uuendustegevuse poliitika arendamist ja kooskõlastamist. Programm toetab
vastastikust õppimist parimate tulemuste saavutamiseks riikliku ja piirkondliku
uuendustegevuse poliitika väljatöötamisel, soodustab avaliku ja erasektori koostööd , tõstab
teadlikkust uuendustegevusest ja levitab häid uuendustegevuse tavasid.
Ettevõtluse ja ettevõtte uuendustegevuse peamiseks takistuseks on sageli peetud puudulikku
juurdepääsu asjakohastele rahastamisviisidele.20 Nimetatud probleemi võivad süvendada uued
raamatupidamisstandardid, mille tõttu on pangad riski suhtes tundlikumad ja see võib viia
klassifitseerimissüsteemide kasutamiseni. Ettevõtluse ja uuendustegevuse programmiga
püütakse ühenduse rahastamisvahendite abil kõrvaldada turul esinevad püsivad puudujäägid,
mille tõttu juurdepääs kapitalile, riskikapitalile või VKEdele mõeldud laenudele on
raskendatud. Rahastamisvahendeid haldab komisjoni nimel Euroopa Investeerimisfond (EIF),
mis on riskikapitalile ja VKEde tagatisvahenditele spetsialiseerunud ühenduse institutsioon.
Mitmeaastase programmi raames läbiviidud sõltumatute hindamistega tehti hea tavana
kindlaks turupõhine lähenemisviis ja nende vahendite rakendamine Euroopa
Investeerimisfondi kaudu.21 Seetõttu jätkatakse nende põhimõtete järgimist ja kohandatakse
neid uue programmiga.
VKEdele ettenähtud ühenduse rahastamisvahendid hõlbustavad stardi- ja käivituskapitali
võimaldamist uutele ja noortele ettevõtetele. Suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike VKEde
süsteemi (GIF) abil jagatakse riski ja kasu erainvestoritega, omades võimendavat mõju
kapitali paigutamiseks uuenduslikesse ettevõtetesse. GIFi vahendid suurendavad uuenduslike
VKEde arenguks vajaliku kapitali saamist ettevõtte käivitus- ja laienemisetapis ning
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Koostöö majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel, Lissaboni strateegia uus algus. KOM(2005) 24,
lõplik.
Eurobaromeeter nr 160, ettevõtlusalased seisukohad.
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete finantsabi skeemide strateegiline hindamine, Deloitte &
Touche, lõpparuanne, detsember 2003.
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hõlbustavad täiendava kapitali eraldamist, et aidata neil viia tooted ja teenused turule ning
jätkata teadus- ja arendustegevust.
VKEde tagatissüsteem annab vastu- ja kaastagatisi abikõlblikes riikides toimivatele
skeemidele ning otsetagatisi finantsvahendajatele. See keskendub turuprobleemide
lahendamisele: i) kasvupotentsiaaliga VKEde juurdepääsul laenudele (või laenu asendajatele
nagu nt liising); ii) mikrokrediidi võimaldamisel; iii) juurdepääsul omakapitalile või
kvaasikapitalile. iv) Väärtpaberistamise kaudu kaasatakse VKEdele täiendavat krediiti
laenude rahastamiseks vastavate institutsioonidega sõlmitud asjakohaste riskijagamise
kokkulepete alusel.
Suutlikkuse arendamise kava toetab finantsvahendajate suutlikkust keskenduda täiendavatele
investeeringutele ja tehnoloogilistele aspektidele. Samuti võetakse meetmeid VKEde
rahastamise lihtsustamiseks riikides, kus pankade vahendustegevus on ELi keskmisega
võrreldes oluliselt nõrgem.
Euroopa ettevõtteid ja uuendustegevust toetavatel teenustel on oluline osa selles, et tagada
VKEde juurdepääs teabele, mis on seotud kaupade ja teenuste siseturu toimimise ja
võimalustega ning uuendustegevuse, teadmiste ja tehnoloogia riikidevahelise ülekandega.
Neil teenustel võib olla otsustav osa eelkõige ühenduse programme ja nende tulemusi
käsitleva teabe tutvustamisel ja levitamisel ning komisjoni ja VKEde vahelise koostöö
tagamisel.
Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm toetab samuti positiivset poliitika arengut
võrdlusuuringute, tavauuringute ja heade tavade vahetamise abil riiklike ja piirkondlike
asutuste ning teiste ekspertide vahel ettevõtete, ettevõtluse, uuendustegevuse ja
konkurentsivõimega seotud poliitikavaldkondades. Programm aitab koos liikmesriikide ja
teiste osalevate riikidega parandada ettevõtete reguleerivat ja halduskeskkonda. Selliseid
poliitilisi arengusuundasid käsitlevate soovituste järelmeetmena võib aluse panna
partnerlusele riikliku ja piirkondliku tasandi pädevate ametiasutuste vahel.
Info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm
Meetmeid info- ja sidetehnoloogia kasutuselevõtu edendamiseks ettevõtetes, valitsusasutustes
ja avaliku sektori teenuste valdkonnas on peamiselt läbi viidud e-Euroopa algatuse kontekstis,
mis edendab liikmesriikide meetmete22 kooskõlastamist. Nimetatud meetmed hõlmavad
ühenduse rahalist toetust e-TEN (TEN Telecom) skeemile,23 mis toetab üleeuroopalisel infoja sidetehnoloogial põhinevate teenuste valideerimist ja kasutuselevõtmist. Samuti hõlmab see
e-infosisu (eContent) programmi,24 mille eesmärk on edendada uuendusliku Euroopa
päritoluga digitaalse infosisu arendamist, ja programmi MODINIS, mis toetab otseselt
võrdlusuuringuid, tavauuringuid, foorumeid ning teavitamis- ja teadlikkuse tõstmise
meetmeid, mis aitavad e-Euroopa ellu viia.
Info- ja sidetehnoloogiate kasutuselevõtmine nii era- kui ka avalikus sektoris on
uuendustegevuse tulemuste ja konkurentsivõime parandamisel oluline tegur. Info- ja
sidetehnoloogia on teadmistepõhise majanduse nurgakivi. Samuti on see organisatsioonilise
muutuse ja uuenduse katalüsaator. Lisaks sellele, et info- ja sidetehnoloogia on kiiresti kasvav
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 2256/2003/EÜ.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 1336/97/EÜ.
Nõukogu otsus 2001/48/EÜ ; programmile järgneb 2005. aastal programm eContentplus.
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sektor, on see ka kõikide toodete ja teenuste lisandväärtuse oluline ja kasvav osa. ELis oli
näiteks 1995–2000 vahelisel perioodil aastane tootlikkuse kasv ligikaudu 1,4% ning sellest
ligikaudu 0,7% oli hinnanguliselt tänu info- ja sidetehnoloogiale.
Info- ja sidetehnoloogia abil saab rahuldada kasvavaid nõudmisi, mis on seotud parema
arstiabi (e-tervishoid), tõhusa hariduse ja elukestva õppega (e-õpe), parema elukvaliteediga
vananedes, turvalisuse ja kaasatuse ning aktiivsema osalemisega. Tänu info- ja
sidetehnoloogiale on võimalik avalikke teenuseid osutada ning uut digitaalset infosisu
edastada tõhusamalt ning eesmärgistatumalt, kohandatumalt ja parema juurdepääsuga.
Investeeringud info- ja sidetehnoloogiasse on siiski väiksemad ning sidusteenuste kasutamine
Euroopas on madalam ja aeglasem kui meie peamistel konkurentidel, seda eelkõige
teenindussektoris. Aastatel 1995–2001 olid investeeringud infotehnoloogia kapitalikaupadesse
1,6% sisemajanduse kogutoodangust, mis on vähem kui USAs.25 Kuigi peamine vastutus
investeerimisprogrammide osas jääb ettevõtete ja valitsusasutuste kanda, on ühendusel selles
siiski oma osa. Telecomi nõukogu nõudis seetõttu 2004. aasta detsembris tervikliku info- ja
sidetehnoloogiapoliitika väljatöötamist. 2005. aasta märtsis kogunenud Euroopa Ülemkogu
kinnitas seda ning palus komisjonil valmistada uus infoühiskonna algatus.
Konkreetne info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm on üks vahend, mis toetab uue
algatuse „i2010: Euroopa infoühiskond“ meetmeid, nagu teatavaks tehtud komisjoni 2005.
aasta veebruari teatises uuenenud Lissaboni strateegia kohta.26 Programm ergutab info- ja
sidetehnoloogia laialdasemat kasutuselevõtmist kodanike, ettevõtete ja valitsuste poolt ning
selle eesmärk on suurendada riiklikke investeeringuid info- ja sidetehnoloogiasse. See toetub
programmidest e-TEN, e-infosisu ja MODINIS saadud kogemustele, suurendades samal ajal
nendevahelist koostoimet ja nende mõju. Programm toetab meetmeid, mille eesmärk on
arendada ühtset Euroopa teaberuumi ning tugevdada siseturgu teabetoodete ja -teenuste osas.
Sellega püütakse edendada uuendustegevust info- ja sidetehnoloogia laialdasema
kasutuselevõtu ja ulatuslikumate investeeringute kaudu, et arendada kõikehõlmavat
infoühiskonda, tulemuslikumaid ja tõhusamaid üldist huvi pakkuvate valdkondade teenuseid
ning parandada elukvaliteeti. Programm käsitleb samuti Euroopa digitaalse infosisu turu
killustumist, toetades Euroopa sidusa infosisu tootmist ja levitamist ning edendades Euroopa
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. Sellele järgneb alates 2008. aastast programm einfosisu+ (eContent+), mille nõukogu ja Euroopa Parlament hiljuti vastu võtsid.
Kuigi suurem osa rahalisest toetusest info- ja sidetehnoloogia kasutuselevõtmiseks ning
parimaks kasutamiseks tuleb erasektorist ja liikmesriikidelt, võimaldab ühenduse toetus
eelkõige ühtsete lähenemisviiside arendamist ja meetmete kooskõlastamist, heade tavade
jagamist ja koostalitusvõimeliste lahenduste kasutuselevõtmist kogu Euroopa Liidus. Samuti
mängib see olulist rolli kultuurilist mitmekesisust arvestava mitmekeelse keskkonna
edendamisel. Ühenduse meetmed on olulised ka selleks, et tagada nõuetekohane vastavus
teiste ELi poliitikavaldkondadega, sealhulgas e-side (eCommunications) ja piirideta
televisiooni reguleerivad raamistikud ning siseturg, tööhõive, haridus ja noorsugu, säästev
areng, turvalisus ja kaubanduspoliitika.

25
26
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OECD (2003): info- ja sidetehnoloogia ning majanduskasv.
KOM(2005) 24, 2.2.2005.
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Programm „Arukas energeetika – Euroopa”
Programm „Arukas energeetika – Euroopa” (20032006)27 jätkub ja laieneb konkurentsivõime
ja uuendustegevuse raamprogrammi raames. Asutamislepingu artikli 175 lõike 1 kohaselt on
programmi „Arukas energeetika – Euroopa” eesmärk toetada säästvat arengut energeetika
valdkonnas ning aidata saavutada keskkonnakaitse, varustuskindluse ja konkurentsivõime
üldised eesmärgid.
Ligi 94% kasvuhoonegaaside heitmetest on tingitud energiatarbimisest ja 90%
süsinikdioksiidi heitmete suurenemisest on põhjustanud transport. Energiatõhusus ja taastuvad
energiaallikad on olulised Kyoto nõuete täitmisel ning selleks, et vähendada Euroopa
kasvavat sõltuvust imporditavast energiast, mis võib 2030. aastaks jõuda peaaegu 70%ni.
Ühendus on töötanud ambitsioonika eesmärgi nimel saavutada 2010. aastaks olukord, kus
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia moodustab 12% siseriiklikust energia
kogutarbimisest,28 ning vähendada edasist energia lõpptarbimist, kuid nende eesmärkideni
jõutakse vaid juhul, kui liikmesriikide ja ühenduse tasandil võetakse märkimisväärseid
täiendavaid meetmeid. Ühendus on seadnud endale 2010. aastaks selged koguselised
eesmärgid arukaks energiakasutuseks. Eesmärk on kahekordistada taastuvate energiaallikate
osa ELi energiatarbimises, et jõuda 12%ni, suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud
elektrienergia osa 21%ni ja biokütuste osa kuni 5,75%ni kogu transpordis kasutatavast
bensiinist ja diislikütusest. Saavutada tuleb ka arvukalt teisi koguselisi eesmärke, nagu
energiatõhusate toodete/seadmete müügi suurenemine ja suure kasuteguriga koostootmise
laiendamine. Tehtud on kaks olulist ettepanekut, mille kohaselt liikmesriigid peaksid
vähendama energia lõpptarbimist veel 1% võrra aastas ja piirama energiat tarbivate toodete
kasutamist, keskendudes ökodisaini erinõuetele vastavatele toodetele.
Paralleelselt nende seadusandlike meetmetega on ühendus käivitanud programme, et aidata
rakendada ühenduse õigusakte. Programm „Arukas energeetika – Euroopa” on ühenduse
mittetehnoloogiline programm energeetika valdkonnas, keskendudes mittetehniliste takistuste
kõrvaldamisele, turuvõimaluste loomisele ja teadlikkuse tõstmisele.
Programmi „Arukas energeetika – Euroopa” järelprogrammi eelhindamisel leiti, et praegune
programm on majanduslikult tulus ja uus programm peaks tagama jätkuvuse.
Programmiga „Arukas energeetika – Euroopa” nähakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse
raamprogrammi raames seetõttu ette ühenduse kooskõlastatud strateegia ja eesmärkide
kiirendatud elluviimine säästva energeetika valdkonnas, eelkõige aga energeetika reguleeriva
raamistiku arendamine ja rakendamine, investeerimistaseme tõstmine uute ja parimate
tehnoloogiate puhul ning ulatuse ja nõudluse suurendamine energiatõhususe, taastuvate
energiaallikate ja energeetika mitmekesistamise puhul, sealhulgas transpordivaldkonnas,
tõstes teadlikkust ja täiendades teadmisi ELi võtmeisikute hulgas. Programm ühendab
uuenduslike tehnoloogiate eduka tutvustamise ja nende tõhusa turuleviimise laiaulatuslikuks
kasutuselevõtmiseks. See aitab tugevdada haldussuutlikkust nii strateegiate ja poliitika
arendamisel kui ka olemasolevate määruste rakendamisel, eelkõige uutes liikmesriikides.
Programmiga nähakse ette ka säästev majanduskasv ning uute töökohtade, suurema sotsiaalse
ühtekuuluvuse ja parema elukvaliteedi loomine, vältides samal ajal loodusvarade raiskamist.

27
28

ET

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta otsus nr 1230/2003/EÜ (ELT L 176, 15.7.2003,
lk 29).
Komisjoni teatis „Taastuvenergia osa ELis“, KOM(2004) 366, lõplik, 26.5.2004.
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Programm koosneb kolmest konkreetsest valdkonnast: i) energiatõhusus ja energia
ratsionaalne kasutamine, eelkõige ehitus- ja tööstussektoris (SAVE); ii) uued ja taastuvad
energiaallikad elektrienergia ja soojuse tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud tootmiseks ning
nende integreerimiseks kohalikku keskkonda ja energiasüsteemidesse (ALTENER); iii)
transpordi energeetikaaspektid, kütuste mitmekesistamine näiteks uute arenevate ja taastuvate
energiaallikate kaudu ning taastuvkütuste ja energiatõhususe edendamine transpordis
(STEER). Peale selle toetatakse programmiga horisontaalseid algatusi, integreerides
energiatõhusust ja taastuvaid energiaallikaid mitmesse majandussektorisse ja/või ühendades
sama meetme või projekti raames erinevaid võimalusi, vahendeid ja osalejaid.
Programmi „Arukas energeetika – Euroopa” rahvusvaheline mõõde (COOPENER) jätkub
komisjoni poolt 2004. aasta septembris ettepandud ühenduse välisabivahendite raames29.
Toetakse kahte liiki projekte: ühest küljest edendamise ja levitamise projektid, mille eesmärk
on luua soodsad üldtingimused säästva energeetika tehnoloogiateks, sealhulgas
haldusstruktuurid, üldine teadlikkus, horisontaalne ja vertikaalne koostöö ja koostöövõrgud,
samuti reguleeriva raamistiku parem rakendamine, ning teisest küljest korduvad projektid,
mis soodustavad järjepidevalt uute säästva energeetika tehnoloogiate kasutuselevõtmist.
Programmi rakendamise ja haldamise osas kavatseb komisjon hiljuti loodud „Aruka
energeetika täitevasutuse” kehtivusaega pikendada ning delegeerida sellele organile kõnealuse
programmi haldusülesanded, mis ei ole seotud poliitiliste valikutega.
3.

KONKURENTSIVÕIME JA UUENDUSTEGEVUSE RAAMPROGRAMMI JUHTIMINE

Kuigi konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi osaprogrammidel on oma
korralduskomiteed ja neil on oma tööprogrammid, tagab konkurentsivõime ja
uuendustegevuse
raamprogramm
ühtse
lähenemisviisi
üldeesmärkidele.
Rakendamisvahendeid saab kasutada mitme programmi puhul, muutes need kasutajatele
selgemaks. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm on seetõttu lihtsam kui
olemasolev kord, kus mitmed rahastamiskavad ja vahendid eksisteerivad koos.
Näiteks:

ET

–

Ühenduse rahastamisvahendid toetavad VKEsid traditsioonilistes sektorites ning
neid, kes investeerivad info- ja sidetehnoloogiasse, uuendustesse ja
keskkonnatehnoloogiatesse.

–

Ettevõtteid ja uuendustegevust toetavatel teenustel on oluline osa selles, et tagada
VKEde juurdepääs teabele, mis on seotud kaupade ja teenuste siseturu toimimise ja
võimalustega, saades VKEdelt tagasidet poliitika arendamiseks ja mõju hindamiseks,
ning et aidata kaasa ettevõtete piiriülesele koostööle. Nende kaudu võib levitada ka
teavet ja tõsta teadlikkust uuendustegevusega seotud põhimõtete, õigusaktide ja
toetusprogrammide osas, edendada uurimisprogrammide tulemuste kasutamist,

29

Teatis tulevasele finantsperspektiivile 2007–2013 vastavate välisabivahendite kohta, KOM(2004) 626,
lõplik. Ettepanek määruse kohta, millega seatakse sisse vahend ühinemiseelseks abiks (IPA),
KOM(2004) 627, lõplik. Ettepanek määruse kohta, millega nähakse ette üldsätted Euroopa naabrus- ja
partnerlusvahendi loomiseks, KOM(2004) 628, lõplik. Ettepanek määruse kohta, millega luuakse
rahastamisvahend arengukoostööks ja majanduskoostööks, KOM(2004) 629, lõplik.
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tagada tehnoloogia ja teadmiste edasiandmiseks vahendusteenused ning luua
partnerluse uuendustegevuses osalejate vahel30.
–

Võrkude loomine huvirühmade vahel on programmi kesksel kohal. See lihtsustab
teadmiste ja ideede vahetust, mis on uuendustegevuse väga oluline tingimus.

Komisjon kavatseb teatavaid eriprogrammidega seotud ülesandeid juhtida kaudselt kas uue
täitevasutuse loomise või olemasoleva täitevasutuse kohandamise kaudu. Seda kehtib
eelkõige energeetikavaldkonna projektide puhul, mida haldab ja rakendab aruka
energiakasutuse täitevasutus. VKEdele ettenähtud ühenduse rahastamisvahendeid haldab
peamiselt Euroopa Investeerimisfond. Koostöö rahvusvaheliste finantseerimisasutustega
hõlmab rahvusvahelisi arengupankasid, nagu näiteks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupank (EBRD).
4.

VASTAVUS ÜHENDUSE MUULE POLIITIKALE

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm, struktuurifondid ja maaelu
areng
Piirkondlik mõõde on Euroopa konkurentsivõime ja uuendustegevuse parandamisel olulise
tähtsusega. Komisjoni ettepandud uus ühtekuuluvuspoliitika käsitleb püsivaid piirkondlikke
erinevusi nendes valdkondades, muutes konkurentsivõime ja uuendustegevuse selgesõnaliseks
ja keskseks aluseks struktuurifondi sekkumiseks ühtsuse ning piirkondliku konkurentsivõime
ja tööhõive eesmärgil. Lisaks sellele teeb komisjon ettepaneku ühenduse strateegilisteks
suunisteks ühtekuuluvuse osas, milles sätestatakse, kuidas struktuurifondide haldamise eest
vastutavad riiklikud ja piirkondlikud pädevad ametiasutused peaksid arvesse võtma ELi
tasandi prioriteete, sealhulgas konkurentsivõimet ja uuendustegevust. Suunised võimaldavad
julgustada korraldusasutusi toetama investeeringuid, mis täiendavad ELi konkurentsivõime ja
uuendustegevuse poliitikat. Selleks et nimetatud eesmärke tõhusalt ja tulemuslikult saavutada,
peavad sekkumised põhinema VKEde vajaduste mõistmisel, tõhusal poliitikal ettevõtete ja
ettevõtluse edendamiseks, uuendustegevusel, info- ja sidetehnoloogia kasutamisel,
investeeringutel keskkonnatehnoloogiatesse ja energiakasutusse, headel tavadel
võlakohustuste ja omakapitalivahendite osas, ning tehnosiirdel.
Samasugused põhimõtted kehtivad uue maaelu arengu poliitika sekkumiste puhul. Selle
peamised eesmärgid – põllumajandusliku toidutööstuse suurenenud konkurentsivõime,
säästev maaviljelus, majanduslik mitmekesisus ja kohalik areng – aitavad kõikides ELi
maapiirkondades saavutada säästvat arengut, kasvu ja tööhõivet. Erilist rõhku pannakse
uuendustegevusele. Enamik maapiirkonna ettevõtetest on VKEd, millest suure osa
moodustavad mikro- ja väikeettevõtted, kelle jaoks uuendustegevus ning info- ja
sidetehnoloogia on äärmiselt oluline.
Piirkondi, mis kuuluvad struktuurifondide lähenemiseesmärkide alla, julgustatakse osa võtma
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames korraldatud vahetustest, nii et
nende erilist olukorda võetakse arvesse nende vajadustele kohandatud heade tavade
kindlaksmääramisel.

30
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Sealhulgas uuendustegevuse CORDIS-teenistus.
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Kui konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammiga määratakse kindlaks ja
edendatakse häid tavasid ja tippsaavutusi nendes valdkondades, peaksid riiklikud ja
piirkondlikud asutused kasutama ideaaljuhul ühtekuuluvusfonde ning ka uut maaelu arengu
fondi, mis on parim vahend mahajäänud piirkondade taseme tõstmiseks, piirkondliku
konkurentsivõime ja uuendustegevuse edendamiseks, ühtlustades sel viisil piirkondade taset.
Piirkondliku rahastamise ettepanekud tuleb välja töötada piirkondlikel organitel nende endi
vajadustest
ja
ambitsioonidest
lähtudes
(vastavalt
subsidiaarsusja
proportsionaalsuspõhimõttele). Seetõttu tuleb silmas pidada, et ei kahjustataks ühtekuuluvuse
põhimõtet ega mindaks vastuollu struktuurifondide juhtimisstruktuuriga, mis on suunatud alt
ülespoole. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammiga tuleks aktiivselt
julgustada liikmesriike ja piirkondi, et Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa
Maaelu Arengu Fondi (EARDF) toetatavad meetmed vastaksid antud valdkonna headele
tavadele, mis on välja töötatud ja kindlaks määratud konkurentsivõime ja uuendustegevuse
raamprogrammi meetmete kontekstis, eelkõige võrgustike loomise kaudu.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm ning teadusuuringute,
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm
Konkurentsivõimet ja uuendustegevust Euroopas toetavad nii teadusuuringute,
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm kui ka
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm. Nimetatud programmid on Lissaboni
eesmärkide elluviimisel üksteist täiendavad ja tugevdavad.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm käsitleb uuendustegevuse
tehnoloogilisi ja mittetehnoloogilisi aspekte. Tehnoloogiauuenduste osas keskendub see
teadusuuringute ja uuendustegevuse protsessi lõpuosale. Täpsemalt edendab see
uuendustegevust toetavaid teenuseid tehnoloogia siirdeks ja kasutamiseks, projekte
olemasolevate uute tehnoloogiate rakendamiseks ja turuleviimiseks sellistes valdkondades
nagu näiteks info- ja sidetehnoloogia, energeetika ja keskkonnakaitse,31 ning samuti riiklike ja
piirkondlike uuendusprogrammide ja poliitika arendamist ja kooskõlastamist. Samuti
parandab see uuenduslike VKEde juurdepääsu välistele rahastamisallikatele , sealhulgas
teadus- ja arendus- ning uuendustegevuseks, ning edendab VKEde osalemist teadusuuringute,
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis.
Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammiga
jätkatakse ja tugevdatakse rahvusvahelist koostööd teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja
tutvustamistegevuse valdkonnas, eelkõige ettevõtete ja avalike teadusorganisatsioonide vahel,
VKEde jaoks vajalike konkreetsete teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse skeeme ning
teadlaste liikuvust äriühingute ja akadeemiliste ringkondade vahel. Seejuures keskendub
programm rohkem tööstuse tehnoloogilise uuenduse vajadustele ning kehtestab uued
meetmed ühiste tehnoloogiliste algatuste näol tööstuse seisukohalt huvipakkuvates
valdkondades. Samuti jätkatakse programmiga teadustöö tulemuste levitamise ja kasutamise
edendamist projektide raames ja erivaldkondades ning riiklike teadusprogrammide ja poliitika kooskõlastamist. Riikidevahelise koostöö toetamine piirkondlikes teadustööle
suunatud rühmades täiendab konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi sarnaseid
meetmeid, keskendudes piirkondlikele uuendusmeetmetele ja -poliitikale.

31
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Konkreetne näide on Galileo projekt, mille puhul VKEd võivad arendada Galileo
satelliitnavigatsioonisüsteemi alusel logistilisi, transpordi-, turvalisuse- ja julgeolekualaseid rakendusi.
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Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm ning elukestev õpe
Haridus ja koolitus on olulised, et tagada uuendustegevuseks vajalike Euroopa inimkapitali
oskuste ja teadmiste pidev areng . Kõrge kvalifikatsiooniga töötajad vastavad paremini
ettevõtte kiiresti muutuvatele vajadustele ja neil on uutes töökohtades kergem kohaneda.
Haridus ja koolitus aitavad samuti kaasa teadmiste levikule ning protsessile, mille kaudu
organisatsioonid õpivad oma kogemustest ning täiustavad oma protsesse, tooteid ja teenuseid.
Euroopa vajab rohkem ja suuremaid investeeringuid haridusse ja koolitusse ning kavandatav
ühtne tegevusprogramm elukestva õppe valdkonnas32 edendab ettevõtlust, toetab kutsealast
jätkuõpet ja -koolitust ning aitab organisatsioonidel muutuda „õppivateks
organisatsioonideks“.
Ka Euroopa Sotsiaalfond (ESF) toetab elukestva õppe süsteeme osana oma eesmärgist
suurendada töötajate ja ettevõtete kohanemisvõimet, eelkõige edendades ettevõtete, eriti
VKEde, ja töötajate investeerimist inimressurssidesse .
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm, Euroopa Sotsiaalfond ja elukestva
õppe programm, eelkõige Leonardo da Vinci programmi meetmed, on vastastikku toetavad.
Digitaalse kirjaoskuse toetamise meetmetes võetakse arvesse programmi „Haridus ja koolitus
2010“ raames põhioskuste tagamiseks võetud poliitilised meetmeid ja elukestva õppe
programmi raames digitaalsele kirjaoskusele pakutud toetust.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm ning üleeuroopalised võrgud
Euroopa Liidu konkurentsivõime ja sotsiaal-majandusliku ühtekuuluvuse seisukohast on
oluline, et üleeuroopaliste transpordi-, energia- ja telekommunikatsioonivõrkude loomine
viiakse lõpule ja neid hakatakse kasutama. Juurdepääs võrkudele on esmatähtis VKEde
edukaks toimimiseks siseturul, nagu on märgitud ka asutamislepingu artiklis 154.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm ning üleeuroopaliste võrkude poliitika
toetavad üksteist, aidates edendada ettevõtete konkurentsivõimet: näiteks programm „Arukas
energeetika – Euroopa” toetab energia ratsionaalsemat, tõhusamat ja säästvamat kasutamist,
tehes kindlaks ja kõrvaldades haldus-, suhtlemis- ja muud mittetehnoloogilised takistused.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm hõlbustab seega ühendust
üleeuroopalise energiavõrkudega ja juurdepääsu nendele.
5.

KONSULTATSIOONID JA MÕJU HINDAMINE

Komisjoni ettepanek konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kohta on läbinud
mõju hindamise ja avalikud konsultatsioonid. Huvirühmade seisukohad koguti kokku 2004.
aasta detsembrist 2005. aasta veebruarini konsulteerimisdokumendi põhjal. Dokumendis
keskenduti eelistele ja lisandväärtusele, mida annaks eri elementide koondamine ühte
programmi, ja sellele, kuidas programm on seotud teiste konkurentsivõimet ja
uuendustegevust käsitlevate ühenduse meetmetega. Huvirühmade konsultatsioonid teatud
raamprogrammi komponentide osas viidi eraldi läbi.
Üldiselt võeti idee konkurentsivõimet ja uuendustegevust soodustava tegevusraamistiku
loomise kohta hästi vastu, kuigi kardeti ka, et üksikprogrammide identiteet, nähtavus ja
32
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KOM(2004) 474, lõplik.
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poliitiline rõhuasetus võib nõrgeneda. Programmi põhieesmärke, eriti uuendustegevuse
toetamise osas, toetati ülekaalukalt. Vastustest tuli välja, et nendes valdkondades on vaja
sekkuda Euroopa tasandil, kuigi esmane vastutus lasub liikmesriikidel. Enamik huvirühmi
nägi raamprogrammi võimalusena muuta selle allprogrammid kasutajasõbralikumaks ja
VKEdele lihtsamini kättesaadavaks.
Tänu konsultatsioonidele saadi palju kasulikke kommentaare ja ettepanekuid, mis on olulised
pigem planeerimis- ja rakendusetapis kui õigusakti puhul, ning need võetakse arvesse sobival
ajal.
6.

SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Vastavalt õiguslikele alustele käsitleb raamprogramm ülesandeid proportsionaalselt ja
vastavuses subsidiaarsuspõhimõttega.33 Kõik raamprogrammi valdkonnad kuuluvad
liikmesriikide ja ühenduse jagatud vastutusalasse.34 Raamprogrammi rakendatakse ainult siis,
kui saadakse Euroopa lisandväärtust ühenduse vahendite kasutamisel riiklike ja piirkondlike
tulemuste parandamiseks tasandi või ühenduse eesmärkide saavutamiseks. Raamprogrammi
üksikute osade tarbeks loodud korralduskomiteed tagavad programmiga toetatavate meetmete
vastavuse liikmesriikide prioriteetidele. Proportsionaalsus tagatakse eelkõige sellega, et
programmi meetmed suunatakse turuprobleemidele.
Programmi vahendid on samuti kooskõlas subsidiaarsus- ja proportsionaalsuspõhimõttega.
–

VKEdele ettenähtud ühenduse rahastamisvahendid muudavad riiklikud vahendid
tänu Euroopa Investeerimisfondi AAA reitingule veel tõhusamaks. Kõnealuste
vahendite proportsionaalsus tagatakse turupõhiste vahendajate toetamisega. Nende
abil lahendatakse probleeme, mis hoolimata finantsteenuste turu integratsioonist
ilmnevad jätkuvalt kindlakstehtud ja püsivate turuprobleemide tõttu, ja täiendatakse
teisi (omavahenditel põhinevaid) Euroopa Investeerimisfondi ja teiste
rahvusvaheliste finantseerimisasutuste meetmeid. Euroopa mõõde tagab heade
tavade leviku tänu selliste vahendite kasutamisele ja stimuleerib ka koordineeritud
tegevust. Paljudes liikmesriikides esineb selles valdkonnas puudusi ja juurdepääs
sobivatele rahastamisvahenditele takistab jätkuvalt ettevõtlust, uuendusi,
infoühiskonna arengut ning keskkonnatehnoloogiate arendamist ja rakendamist.

–

Ühenduse toetus Euroopa ettevõtjate ja uuendustegevuse tugiteenustele aitab
liikmesriikide partnerorganisatsioonidel pakkuda VKEdele täiendavaid ettevõtjate ja
uuendustegevuse tugiteenuseid ja soodustada ettevõtlusalast koostööd kogu Euroopa
Liidus. Tänu ühtsele tugistruktuurile suudavad üksikud teabekeskused pakkuda
detsentraliseeritud teavet ja nõuandeteenuseid. Proportsionaalsus tagatakse tänu
koostööle partnerorganisatsioonidega, kes on oma piirkonna majandusellu hästi
integreerunud.

–

Poliitika arendamise meetmed, tegevused nagu kogemustevahetus, võrdlusuuringud
ja riikliku poliitika kooskõlastamine, toetavad asutusi nende ettevõtlusalaste
tingimuste, VKEde arengu, uuendustegevuse, ökouuenduste ning info- ja

33

EÜ asutamislepingu artikkel 5 ning protokoll subsidiaarsus- ja proportsionaalsuspõhimõtte kohaldamise
kohta, lisatud Amsterdami lepingule.
Raamprogrammi õiguslik alus on asutamislepingu artikkel 156, artikli 157 lõige 3 ja artikli 175 lõige 1.
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sidetehnoloogia arengu ja rakendamise põhimõtete parandamisel. Selline vahetus on
avatud kooskõlastusmeetodi osa ja sellega aidatakse siseriiklikel asutustel oma
poliitilisi meetmeid parandada. Sellele võivad järgneda partnerlustegevused, mis tänu
oma piiriülesusele annavad ühendusele lisandväärtust.
–

Suurim toetus Euroopa ettevõtlusalase uuendustegevuse projektidele tuleneb
riiklikest ja piirkondlikest programmidest ja kavadest. Need programmid on siiski
omakorda jagatud riiklikeks ja piirkondlikeks osadeks ning seetõttu ei saa nende
puhul sageli teiste ELi riikide loovat potentsiaali kasutada. Riiklike ja piirkondlike
ettevõtlusalase uuendustegevuse programmide liitmise toetamine, eriti heade tavade
vahetamise ja edendamise abil, võiks nimetatud probleemi lahendada.

–

Kaasrahastatavate projektide, nagu rakendus-, katse- ja tehnoloogia
turustamisprojektide eesmärk on soodustada uuendustegevust, huvirühmade
koostööd, uute tehnoloogiate siiret ja turuleviimist. Nendele projektidele eraldatud
finantsabi kehtestatakse vastavalt meetmest saadavale ühenduse lisandväärtusele ja
vastavalt asjaomase programmi eesmärkidele ja tööprogrammile.

7.

MÕJU EELARVELE

Koos käesoleva otsusega esitatud finantsselgituses tuuakse välja esialgne mõju eelarvele. See
on kooskõlas komisjoni esitatud rahastamisprogrammiga aastateks 2007–2013.35
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2005/0050 (COD)
Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,
millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm
(2007-2013)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 156, artikli 157 lõiget 3
ja artikli 175 lõiget 1,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut36,
võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust37,
võttes arvesse regioonide komitee arvamust38,
tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras39
ning arvestades järgmist:
(1)

2000. aasta märtsis Lissabonis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu seadis eesmärgiks
muuta Euroopa maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks
teadmistel põhinevaks majanduseks. Ülemkogu rõhutas väikestele ja keskmise
suurusega ettevõtetele (VKEd) soodsate tingimuste loomise, heade tavade levitamise
ja liikmesriikidevahelise suurema ühtluse tagamise olulisust. 2001. aasta juunis
Göteborgis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu määratles ühenduse säästva arengu
strateegia, et tagada majanduskasvu, sotsiaalse hõlvamise ja keskkonnakaitse
koosarenemine. Ettevõtete tootmismudelitel on säästvas arengus oluline roll.

(2)

Et aidata kaasa konkurentsivõime ja uuendussuutlikkuse tugevdamisele ühenduses,
infoühiskonna arendamisele ja tasakaalustatud majanduskasvul põhinevale säästvale
arengule, tuleb luua konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (edaspidi
„raamprogramm“).

(3)

See on kooskõlas komisjoni poolt kevadisele Euroopa Ülemkogule esitatud teatisega
„Koostöö majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel, Lissaboni strateegia uus
algus“,40 milles kutsutakse üles võtma meetmeid, et tagada majanduskasv ja
konkurentsivõime ning muuta Euroopa investeerimis- ja töökeskkonnana
atraktiivsemaks, meenutades, et on vaja soodustada ettevõtlust, kaasata ettevõtete
käivitamiseks piisavalt riskikapitali ja säilitada Euroopa tugevat tööstusbaasi,
hõlbustades sama ajal uuendustegevust, eelkõige ökouuendusi, see tähendab
keskkonnatehnoloogiatega seotud uuendusi või keskkonnatehnoloogiate kasutamist
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uuenduste puhul, info- ja sidetehnoloogia rakendamist ning ressursside säästvat
kasutamist. Ehkki konkurentsivõime põhineb suures osas aktiivsel äritegevusel avatud
ja konkureerivatel turgudel ning seda toetavad sobivad üldtingimused, eelkõige
uuendusi soodustav reguleeriv raamistik, on ka ühendusepoolne rahastamine oluline,
toetades ja pakkudes täiendava rahastamise võimalust, et lahendada turul esinevaid
probleeme.
(4)

Raamprogramm peaks koondama ühenduse erimeetmed ettevõtluse, VKEde,
tööstusalase konkurentsivõime, uuendustegevuse, info- ja sidetehnoloogia,
keskkonnatehnoloogia ja aruka energiakasutuse valdkonnas, mida on siiani
reguleeritud järgmiste õigusaktidega: nõukogu 25. juuni 1996. aasta otsus 96/413/EÜ
(Euroopa tööstuse konkurentsivõimet tugevdava ühenduse tegevusprogrammi
rakendamise kohta),41 nõukogu 20. detsembri 2000. aasta otsus 2000/819/EÜ
(ettevõtjaid ja ettevõtlust, eelkõige väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid
(VKEsid) käsitleva mitmeaastase programmi kohta),42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1655/2000 (keskkonna rahastamisvahendi (LIFE)
kohta),43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta otsus nr
2256/2003/EÜ (millega võetakse vastu mitmeaastane programm, mis käsitleb eEuroopa 2005 tegevuskava järelevalvet, heade tavade levitamist ning võrgu- ja
infoturvet),44 nõukogu 22. detsembri 2000. aasta otsus 2001/48/EÜ (millega võetakse
vastu ühenduse mitmeaastane programm, et stimuleerida Euroopa päritoluga digitaalse
infosisu arendamist ja kasutamist ülemaailmsetes võrkudes ja edendada infoühiskonna
keelelist mitmekesisust),45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 1997. aasta otsus
nr 1336/97/EÜ (üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke käsitlevate suuniste
kohta)46 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta otsus nr
1230/2003/EÜ (millega võetakse vastu energeetika mitmeaastane tegevusprogramm
„Arukas energeetika – Euroopa“),47 et toetada säästvat arengut energeetika valdkonnas.

(5)

Raamprogrammiga kehtestatakse ühised eesmärgid, eelarvelised koguvahendid nende
eesmärkide saavutamiseks, erinevad rakendusmeetmed, järelevalve ja hindamise kord
ning meetmed ühenduse finantshuvide kaitseks.

(6)

Raamprogramm ei hõlma vastavalt asutamislepingu artiklile 166 tehtud
teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevusi, kuid peaks täiendama
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega […]48 kehtestatud teadusuuringute ja
tehnoloogiaarenduse ühenduse raamprogrammi.

(7)

Raamprogrammi ühiste eesmärkide saavutamiseks tuleks rakendada eriprogramme
„Ettevõtluse ja uuendustegevuse ja programm“, „Info- ja sidetehnoloogia poliitika
toetusprogramm“ ja „Arukas energeetika – Euroopa“.

41
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16.8.2004, lk 3).
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(8)

Käesoleva otsusega kehtestatakse kogu programmi kehtivuse ajaks finantsraamistik,
mis kujutab endast peamist juhist eelarvepädevale institutsioonile eelarvedistsipliini ja
eelarvemenetluse täiustamist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6.
mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe49 punkti 33 tähenduses.

(9)

Igale eriprogrammi jaoks tuleks koostada konkreetne soovituslik eelarve.

(10)

Tagamaks, et rahastamine on suunatud üksnes turuprobleemide lahendamiseks, ja
pidades silmas turumoonutuste vältimist, peaks rahastamine raamprogrammi raames
vastama riigiabi käsitlevatele ühenduse eeskirjadele ja sellekohastele õigusaktidele
ning kehtivale VKEde ühenduse määratlusele.

(11)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingus ja assotsiatsioonilepingute lisaprotokollidega
nähakse ette vastavate riikide osalemine ühenduse programmides. Muude riikide
osalust tuleks kaalutleda, kui lepingud ja menetlused seda võimaldavad.

(12)

Raamprogrammi ja eriprogramme tuleks nende kohandamiseks korrapäraselt
kontrollida ja hinnata.

(13)

Samuti tuleks võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida eeskirjade eiramist ja pettusi
ning et nõuda tagasi kadumaläinud, valesti makstud või ebaõigesti kasutatud vahendid
vastavalt nõukogu 18. detsembri 1995.50 aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/1995
(Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta), nõukogu 11. novembri 1996. aasta
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja
igasuguse muu eeskirjade eiramise eest)51 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste
kohta)52.

(14)

Tööstus- ja teenindussektoris sõltub ettevõtete kasv ja konkurentsivõime nende
võimest kohaneda muutustega ja oskusest ära kasutada oma uuenduste potentsiaali.
See väljakutse puudutab iga suurusega ettevõtteid, eriti aga väiksemaid ettevõtteid.
Seetõttu on asjakohane algatada eriprogramm „Ettevõtluse ja uuendustegevuste
programm“.

(15)

Ühendus saab olla liikmesriikide jõupingutuste katalüsaatoriks ja koordinaatoriks. Ta
võib toetada ja täiendada liikmesriikide saavutusi, eelkõige edendades riiklike ja
piirkondlike kogemuste vahetust, määratledes ja levitades häid tavasid ning
parandades ettevõtlust ja uuendustegevust toetavate üleeuroopaliste teenuste
kättesaadavust, eriti VKEdele.

(16)

Komisjoni teatises nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Tehnoloogiate toetamine
säästvaks arenguks: Euroopa Liidu keskkonnatehnoloogia tegevuskava“53 kutsutakse
ühenduse programme üles toetama keskkonnatehnoloogiate arengut ja rakendamist
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EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1.
EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.
EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.
EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.
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ning
koondama
rahastamisvahendeid
investeeringutega seotud riski jagamiseks.

ET

keskkonnatehnoloogiasse

tehtavate

(17)

VKEdele ettenähtud ühenduse turupõhised rahastamisvahendid täiendavad riikliku
tasandi rahastamisskeeme ja lisavad neile mõjuvõimu. Need võivad soodustada
erainvesteeringuid uute uuenduslike ettevõtete loomiseks ja toetada suure
kasvupotentsiaaliga ettevõtteid laienemisetapis, et vähendada märkimisväärset
omakapitali puudujääki. Need võivad parandada olemasolevate VKEde juurdepääsu
laenudele, et toetada konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali.

(18)

Euroopa Investeerimisfond (EIF) on VKEde riskikapitalile ja tagatisvahenditele
spetsialiseerunud ühenduse asutus. Ta aitab kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele,
kaasa arvatud teadmistepõhine ühiskond, uuendustegevus, kasv, tööhõive ja
ettevõttevaimu edendamine. EIF tagab ühenduse programmide haldamise
järjepidevuse ja on sellel ala saanud ulatuslikke kogemusi. EIFi rolli VKEdele
ettenähtud ühenduse rahastamisvahendite haldamisel komisjoni huvides on
sõltumatute hindajate poolt nimetatud heaks tavaks. EIF omab ka asjatundlikkust, et
toetada uusi avaliku sektori ja erasektori partnerlusel põhinevaid liikmesriikide poolt
algatatud meetmeid, mille eesmärk on kaasata kapitaliturgudelt suure riskiteguriga
investeeringuid väikeste uuenduslike ettevõtete jaoks.

(19)

Finantskeskkonna eelseisvad muutused ja uued raamatupidamisstandardid muudavad
finantseerimisasutused riski suhtes tundlikumaks, viivad klassifitseerimiseni ja võivad
vähemalt üleminekuperioodil raskendada VKEde võimalust saada laenu. Ettevõtluse ja
uuendustegevuste programm peaks seega vastama VKEde muutuvatele
rahastamisvajadustele, kaasa arvatud lähirahastamise vajadusele ja nende
kohanemisele uue finantskeskkonnaga, vältides samal ajal turumoonutusi.

(20)

Ettevõtlust ja uuendustegevust toetavatel teenustel on oluline osa selles, et tagada
VKEdele juurdepääs teabele kaupade ja teenuste siseturu toimimise ja võimaluste
kohta, samuti uuenduste, teadmiste ja tehnoloogia riikidevahelise ülekandmise osas.
Nimetatud teenustel on oluline osa ka VKEde juurdepääsu lihtsustamisel nende suhtes
kehtivaid ühenduse õigusakte ja vastuvõetavaid õigusakte käsitlevale teabele, et VKEd
saaksid selleks tõhusalt valmistuda ja kohanduda. Välishinnangutes on rõhutatud, et
Euroopa ettevõtlust toetavate teenuste horisontaalset ulatust tuleks tugevdada. See
puudutab ühenduse programme ja VKEde osalemise edendamist nendes
programmides, eriti VKEde osalemist ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse
ja tutvustamistegevuse raamprogrammis. Hinnangutes on samuti rõhutatud komisjoni
ja VKEde koostöö hõlbustamise tähtsust.

(21)

Ühendus peab looma kindla analüütilise aluse, et toetada poliitiliste otsuste tegemist
VKEde, ettevõtluse, uuendustegevuse ja tööstussektori konkurentsivõime valdkonnas.
Selline alus peaks andma lisandväärtust nendes valdkondades riigi tasandil
kättesaadavale teabele. Ühendus peaks hoolitsema tööstus- ja teenindussektori
konkurentsistrateegia üldise arendamise eest, samuti heade tavade edendamise eest
seoses ettevõtluskeskkonna ja -kultuuriga, kaasa arvatud ettevõtete sotsiaalne vastutus
ning võrdsed võimalused meestele ja naistele, ja toetama noorte ettevõtjate
juurdekasvu.

(22)

20. ja 21. märtsil 2003 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu seadis esikohale
uuendustegevus ja ettevõtlus ning rõhutas, et Euroopa peab ideede elluviimiseks
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rohkem tegema. Nõuti jätkuvaid meetmeid, et luua tingimused ettevõtete
uuendustegevusele. Lineaarne uuendusmudel, mis eeldab, et teadustöö viib otse
uuendusteni, on osutunud ebapiisavaks, et selgitada uuendustegevuse tulemusi ja
kujundada asjakohast uuenduspoliitikat. Tunnistades, et ettevõtted on
uuendustegevuse mootoriks, peaks ettevõtete uuendustegevuse toetamisele suunatud
rahastamine ja valmistumine uuenduste turuleviimiseks, samuti uuendustegevuse
juhtimine ja kultuur kuuluma seepärast ettevõtluse ja uuendusetegevuse programmi
alla. See peaks aitama tagada, et uuendustegevus edendab konkurentsivõimet ning et
seda rakendatakse praktilises äritegevuses. 25. ja 26. märtsil 2004 kokku tulnud
Euroopa Ülemkogu lisas, et keskkonnasäästlikud tehnoloogiad on olulised, et kasutada
täielikult ära ettevõtete ja keskkonna vahelist vastasmõju. Ökouuenduste edendamine,
mis hõlmab uuenduslikke keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, võib aidata neist täit
kasu saada.

ET

(23)

Teadmiste edastamise ja saamise turg on sageli läbipaistmatu ning puudulik teave või
kontaktide puudumine tekitavad turutõrkeid. Ettevõtetel on ka raskusi selliste
tehnoloogiate integreerimisega, mis ei kuulu nende tavapärasesse tegevusvaldkonda, ja
uut tüüpi oskuste omandamisega. Uuendustegevusega seotud finantsrisk võib olla
kõrge, sellest saadav kasu võib arenguprobleemide tõttu hilineda ning maksud ei
pruugi edu ja ebaedu seisukohast olla neutraalsed. Puudu võib olla ka vajalikest
oskustest võimalusi ära kasutada. Institutsioonilised või õiguslikud takistused võivad
põhjustada uute turgude tekke hilinemise või takistada nende teket või neile
juurdepääsu. Lisaks võivad majandusolud määrata, kas uuendustegevus toimub või
mitte.

(24)

Tõkked
uuenduslike
tehnoloogiate
turulepääsul
on
eriti
olulised
keskkonnatehnoloogiate puhul. Sageli ei kajasta turuhinnad täielikult toote või teenuse
keskkonnakulusid. Turuhinnas mittekajastatud kulud kannab ühiskond tervikuna, mitte
keskkonnasaaste tekitaja. See turuprobleem ja ühenduse huvi säilitada loodusvarasid,
vältida keskkonnasaastet ja kaitsta keskkonda majanduslikult efektiivsemalt õigustab
ökouuenduste toetamist.

(25)

Ühenduse uuendusalased meetmetega toetatakse liikmesriikide ja nende piirkondade
uuendusalase poliitika arendamist ning edendatakse riikliku, piirkondliku ja Euroopa
uuendusalase poliitika koostoime ja toetustegevuste kasutamist. Ühendus saab
hõlbustada riikidevahelist vahetust, vastastikust õppimist ja koostöövõrkude loomist ja
soodustada uuendusalast koostööd. Huvirühmade võrgustike loomine on oluline
eeldus uuendusteks vajalikud teadmiste ja ideede edasiandmiseks.

(26)

Nõukogu resolutsiooniga, mida toetas 9. detsembril 2004 Telecomi nõukogu,
pannakse alus uuele infoühiskonna algatusele, et suurendada infoühiskonna panust
Euroopa arengusse. Komisjon teeb oma teatises Lissaboni strateegia uue alguse kohta
ettepaneku suunata jõupingutused „tugevamale ja kestvamale kasvule ning rohkemate
ja paremate töökohtade loomisele“. See rõhutab info- ja sidetehnoloogia
kasutuselevõtmist nii era- kui ka avalikus sektoris kui olulist tegurit uuendustegevuse
tulemuste ja konkurentsivõime parandamisel. Seetõttu tuleks kehtestada eriprogramm
„Info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm“.

(27)

Info- ja sidetehnoloogia moodustab teadmistepõhise majanduse nurgakivi. Nende
arvele võib panna umbes poole kaasaegse majanduse tootlikkuse kasvust ja need
pakuvad unikaalseid lahendusi tähtsatele ühiskondlikele väljakutsetele vastamiseks.
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Avaliku sektori teenuste ja üldises huvides olevate teenuste parandamine peab
toimuma tihedas koostöös ühenduse asjakohaste põhimõtetega, näiteks rahvatervise,
hariduse ja koolituse, keskkonna, transpordi ja siseturu arengu ja konkurentsi
valdkondades.
(28)

Uuenduslikul side- ja infotehnoloogial põhinevate lahenduste rakendamist ja
kasutamist tuleks toetada, eriti mis üldist huvi pakkuvate valdkondade teenuste puhul.
Ühenduse toetus peaks samuti hõlbustama infoühiskonna arengule suunatud meetmete
koordineerimist ja rakendamist kõikides liikmesriikides.

(29)

Programmi e-TEN (üleeuroopaline telekommunikatsioonivõrk) vahehinnangus
soovitatakse kasutada nõudlusest lähtuvat lähenemisviisi ühenduse sekkumisel
projektidesse, mis toetavad üleeuroopalisi teenuseid üldist huvi pakkuvates
valdkondades.

(30)

E-valitsust54 ja e-tervishoidu55 käsitlevad komisjoni teatised ja seonduvad nõukogu
järeldused kutsuvad üles tegema jõupingutusi uuendustegevuse, heade tavade vahetuse
ja koostoimimisvõime osas ning väljendavad vajadust tugevdada seonduvate ELi
programmide koostoimet.

(31)

Loodi õigusraamistik digitaalse infosisuga seotud probleemidega toimetulekuks
infoühiskonnas. See on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri
2003. aasta direktiivis 2003/98/EÜ (avaliku sektori valduses oleva teabe
taaskasutamise kohta),56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta
direktiivis 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide
ühtlustamise kohta infoühiskonnas)57 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.märtsi
1996. aasta direktiiviga 96/9/EÜ (andmebaaside õiguskaitse kohta)58.

(32)

Liikmesriikide erinevad toimimisviisid põhjustavad jätkuvalt tehnilisi probleeme, mis
takistavad ühenduses igakülgset juurdepääsu avaliku sektori teabele ja selle
taaskasutamist.

(33)

Digitaalset infosisu käsitlevad ühenduse meetmete puhul peaks arvestama ühenduse
mitmekeelse ja -kultuurilise keskkonnaga.

(34)

Loodusvarade hulka, mille ettenägelik ja ratsionaalne kasutamine on sätestatud
asutamislepingu artiklis 174, kuuluvad peale taastuvate energiaallikate ka niisugused
olulised energiaallikad nagu nafta, maagaas ja tahked kütused, mis on aga põhilised
süsinikdioksiidiheite tekitajad.

(35)

Rohelises raamatus pealkirjaga „Euroopa energiavarustuse kindluse strateegia”59
märgiti, et Euroopa Liit on langemas järjest suuremasse sõltuvusse liiduvälistest
energiaallikatest ning see sõltuvus võib järgmise 20–30 aasta jooksul kasvada 70%ni.
Seega rõhutati vajadust tasakaalustada pakkumispõhist poliitikat selgete nõudluspõhist

54

KOM(2003) 567.
KOM(2004) 356.
ELT L 345, 31.12.2003, lk 90.
EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
EÜT L 77, 27.3.1996, lk 20.
KOM(2000) 769, lõplik, 29.11.2000.
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poliitikat edendavate meetmete abil ja nõuti paremini korraldatud ja
keskkonnasõbralikumat tarbimist, eriti transpordi- ja ehitussektoris. Samuti nõuti uute
ja taastuvate energiaallikate arendamise eelistamist, et reageerida globaalsele
soojenemisele ning saavutada varasemate tegevuskavade ja resolutsioonidega
püstitatud eesmärgid, et 2010. aastal moodustaks taastuvatest energiaallikatest
toodetud energia 12% ühendusesisesest energia kogutarbimisest.
(36)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiivis 2001/77/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta
energia siseturul)60 nõutakse liikmesriikidelt siseriiklike soovituslike eesmärkide
seadmist, mis vastaksid ühenduse üldisele soovituslikule eesmärgile (12%
siseriiklikust energia kogutarbimisest aastaks 2010) ja eelkõige taastuvatest
energiaallikatest toodetud elektrienergia soovituslikule 21%lisele osakaalule ühenduse
elektri kogutarbimisest aastaks 2010. Komisjoni teatises „Taastuva energia osa ELis“61
hoiatati, et eesmärk, et 2010. aastal moodustaks taastuvatest energiaallikatest toodetud
energia 12% ühendusesisesest energia kogutarbimisest, ei ole saavutatav ilma
märkimisväärsete lisameetmeteta.

(37)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiviga 2002/91/EÜ62
(ehitiste energiatõhususe kohta) kohustatakse liikmesriike rakendama uute ja
olemasolevate ehitiste puhul energiatõhususe miinimumnõudeid, tagama ehitiste
energiatõhususe sertifitseerimine ning ehitistes olevate kuumaveekatelde ja
kliimaseadmete korrapärane ülevaatus.

(38)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ (millega
edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris)63
kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et nende turgudele viiakse miinimumosa
biokütustest ja muudest taastuvkütustest.

(39)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiviga 2004/8/EÜ
(soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse
nõudluse alusel, millega muudetakse direktiivi nr 92/42/EMÜ)64 kohustatakse
liikmesriike analüüsima oma potentsiaali suure tõhususega koostootmiseks ja looma
toetuskavasid kooskõlas olemasoleva riikliku potentsiaaliga.

(40)

Selleks et hõlbustada kõnealuste ühenduse meetmete rakendamist, suurendada
taastuvate energiaallikate turuosa ja parandada energiatõhusust, on vaja ühenduse
tasandil käivitada konkreetsed edendusprogrammid, et luua tingimused üleminekuks
säästvatele energiasüsteemidele, eelkõige taastuvatest energiaallikatest pärineva
energia tootmiseks ja tarbimiseks ettenähtud seadmete standardimise toetamiseks,
tehnoloogia kasutamist suurendamiseks ja nõudlusega seotud juhtimist käsitlevate
heade tavade levitamiseks. Sama kehtib ka ühenduse meetmete puhul, mis on seotud
elektri-, elektroonika-, kontori- ja sideseadmete energiatõhususe märgistamise ning
valgustus-, kütte- ja kliimaseadmete standardimisega. Seetõttu tuleks algatada
eriprogramm „Arukas energeetika – Euroopa“.

60
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(41)

Et kehtestatud strateegia mõju säästva energeetika toetamisel oleks täielik, peab
ühendus jätkuvalt toetuma selle valdkonna poliitika arengut ja teostamist ning
kõrvaldama mittetehnilisi takistusi edenduskampaaniate abil, toetades ühtlasi ka
investeeringute kiirendamist ja uuenduslike tehnoloogiate turuleviimist kogu
ühenduses.

(42)

Taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus on lisaks keskkonnahoidlikkusele ka
ühenduse kiiremini kasvavad tööstusharud, luues uusi ja tuleviku seisukohalt olulisi
töökohti. Euroopa taastuval energial põhinev tööstus on maailmas juhtival kohal
taastuvatest energiaallikatest saadava elektri tootmistehnoloogiate arengus. Need
tehnoloogiad tugevdavad majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning
vähendatakse ressursside kasutamist.

(43)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta otsuse nr 1230/2003/EÜ
(millega võetakse vastu energeetika mitmeaastane tegevusprogramm „Arukas
energeetika – Euroopa“ (2003–2006))65 kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2006.

(44)

Otsusega nr 1230/2003/EÜ kehtestatud neljast erivaldkonnast kolme tuleks käesoleva
programmi alusel jätkata. Need on: i) energiatõhususe ja energia ratsionaalse
kasutamise edendamine (SAVE); ii) uute ja taastuvate energiaallikate edendamine
(ALTENER); ja iii) energiatõhususe ning uute ja taastuvate energiaallikate kasutamise
edendamine transpordis (STEER).

(45)

Otsusega nr 1230/2003/EÜ kehtestatud programmi rahvusvaheline
(COOPENER) peaks jätkuma uute ühenduse välisabivahendite raames.66

(46)

Vastavalt headele valitsemistavadele ja paremale õiguslikule reguleerimisele on
komisjon teinud sõltumatutele ekspertidele ülesandeks anda eelhinnang uuendatud
mitmeaastasele energeetikaalasele programmile, mis peab jätkama 31. detsembrini
2006 kestvat programmi „Aruka energeetika – Euroopa“. Eksperdid jõudsid oma
hinnangus järeldusele, et on vaja tagada programmi „Arukas energeetika – Euroopa“
jätkumine pärast 2006. aastat ning muuta see veelgi üksikasjalikumaks ja
ambitsioonikamaks.

(47)

Kuna liikmesriigid ei suuda ühenduse konkurentsivõime ja uuendustegevuse
parandamiseks võetavate meetmete eesmärke piisaval määral saavutada, sest selleks
on vaja mitmepoolseid partnerlussuhteid, riikidevahelist liikuvust ja teabevahetust
kogu ühenduses, ja kuna neid on vajalike meetmete olemuse tõttu parem saavutada
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5
sätestatud
subsidiaarsuspõhimõttega.
Kõnealuses
artiklis
sätestatud
proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(48)

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni
rakendusvolituste kasutamise menetlused.67
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(49)

Arvestades eriprogrammide teemade laadi, peaks komisjoni iga eriprogrammi
rakendamisel abistama eraldi komitee.

(50)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega [xxx] kehtestatakse mitmeaastane programm
„eContentplus“, et edendada digitaalse infosisu kättesaadavust, kasutatavust ja
kasutamist. Kõnealuse otsuse kehtivusaeg lõpeb 2008. aasta lõpus. Seejärel tuleks
meetmeid digitaalse infosisu kättesaadavuse, kasutatavuse ja kasutamise edendamiseks
jätkata kõnealuse otsusega sätestatud info- ja sidetehnoloogia poliitika
toetusprogrammi raames68.

(51)

Otsuses 96/413/EÜ sätestatud meetmed tuleks hõlmata ettevõtluse ja uuendustegevuse
programmi. Otsus 96/413/EÜ tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:
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I JAOTIS
ÜLDSÄTTED
I peatükk
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm
Artikkel 1
Algatamine
1.

Käesolevaga algatatakse konkurentsivõime tõstmiseks ja uuendustegevuse
edendamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 ühenduse
meetmete raamprogramm, edaspidi „raamprogramm“.

2.

Raamprogramm aitab kaasa ühenduse konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele
arenenud
teadmisteühiskonnana,
mida
iseloomustavad
tasakaalustatud
majanduskasvul põhinev säästev areng ja väga konkurentsivõimeline
sotsiaalmajandus koos keskkonna kvaliteedi tõstmise ja kõrgetasemelise kaitsega.

3.

Raamprogramm ei kata teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise alast tegevust,
mis toimub asutamislepingu artikli 166 alusel.
Artikkel 2
Eesmärgid

1.

2.

ET

Raamprogrammil on järgmised eesmärgid:
a)

tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde)
konkurentsivõimet;

b)

edendada uuendustegevust, sh ökouuendusi;

c)

kiirendada konkurentsivõimelise, uuendusliku ja laiahaardelise infoühiskonna
arenemist;

d)

edendada energiatõhusust ning uute ja taastuvate
kasutuselevõttu kõigis sektorites, sealhulgas transpordis.

energiaallikate

Raamprogrammi eesmärkide saavutamiseks tuleb ellu viia järgmised, II jaotises
kirjeldatud eriprogrammid, edaspidi „eriprogrammid“:
a)

ettevõtluse ja uuendustegevuse programm;

b)

info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm;

c)

programm „Arukas energeetika – Euroopa“.
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Artikkel 3
Eelarve
1.

Raamprogrammi eluviimiseks ettenähtud lähtesumma on 4212,6 miljonit eurot.

2.

Eelarve suunav jaotus eriprogrammidele on esitatud I lisas.

3.

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad iga-aastased eraldised finantsperspektiivi
piires.
Artikkel 4
Kolmandate riikide osalemine

Raamprogrammis võivad osaleda:
a)

Euroopa majanduspiirkonda (EMP) kuuluvad EFTA riigid vastavalt EMP
lepingus sätestatud tingimustele;

b)

ühinemiseelse strateegia põhjal abi saavad kandidaatriigid vastavalt
üldpõhimõtetele ja -tingimustele, mis reguleerivad nende maade osalemist
ühenduse programmides, mis on käivitatud asjaomase raamkokkuleppe ja
assotsiatsiooninõukogu otsustega;

c)

Lääne-Balkani riigid vastavalt sätetele, mis määratakse koos nende riikidega
kindlaks pärast raamkokkulepete sõlmimist nende osalemise kohta ühenduse
programmides;

d)

muud kolmandad riigid, kui see on lubatud kokkulepetega.

II peatükk
Raamprogrammi rakendamine
Artikkel 5
Tööprogrammid
1.

Komisjon võtab eriprogrammide jaoks vastu iga-aastased tööprogrammid artikli 46
lõikes 2 osutatud korras.
Komisjon tagab nende rakendamise.

2.

Lõikes 1 osutatud iga-aastaste tööprogrammide parandused, mis käsitlevad
eelarvelisi assigneeringuid üle 1 miljoni euro, võetakse vastu artikli 46 lõikes 2
osutatud korras.
Artikkel 6
Rakendusmeetmete tüübid

1.

ET

Tööprogrammide rakendusmeetmed võivad olla järgmised:
a)

VKEdele ettenähtud ühenduse rahastamisvahendid;

b)

võrgustikud, mis koondavad mitmesuguseid huvirühmi;
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c)

katseprojektid, tehnoloogia turustamisprojektid ja muud meetmed uuenduste
kasutuselevõtu toetamiseks;

d)

poliitikasuundade analüüsimine, arendamine ja koordineerimine osalevate
riikidega;

e)

teabe jagamine, levitamine ja teadvustamine;

f)

liikmesriikide või piirkondade ühistegevuse toetamine;

g)

hangete tegemine liikmesriikide koostöös valminud tehniliste kirjelduste
alusel;

h)

ametiasutuste partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

2.

Neid ja täiendavaid rakendusmeetmeid, mis on esitatud II jaotise I, II ja III peatüki 2.
jaos, võib rakendada iga eriprogrammi korral, kui asjaomane tööprogramm seda ette
näeb.

3.

Toetuste andmine toimub täielikult riigiabi käsitlevate ühenduse eeskirjade ja
sellekohaste õigusaktide alusel.
Artikkel 7
Tehniline abi

Käesoleva otsusega kehtestatud eelarvelistest vahendistest võib katta ka käesoleva otsuse
rakendamiseks ja selle eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikke kulutusi, mis on seotud
ettevalmistava tegevuse, järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja hindamisega.
Selline tegevus võib eelkõige hõlmata uurimusi, koosolekuid, teavitamist, trükiste avaldamist,
kulutusi informaatikavahenditele, -süsteemidele ja -võrkudele teabe vahetamiseks ja
töötlemiseks ning mis tahes muid kulutusi tehnilisele, teaduslikule, haldus- ja ekspertabile,
mida komisjonil võib selle otsuse rakendamiseks vaja minna.
Artikkel 8
Järelevalve ja hindamine
1.

Komisjon kontrollib
rakendamist.

regulaarselt

raamprogrammi

ja

selle

eriprogrammide

Komisjon kehtestab iga eriprogrammi kohta rakendamise aastaaruande, milles
tuuakse välja tema poolt toetatud tegevused ja selleks eraldatud vahendid ning
tulemused ja mõju.
2.

Nähakse ette raamprogrammi ja selle eriprogrammide rakendamise vahe- ja
lõpphindamine, mille raames hinnatakse otstarbekust, järjepidevust, sünergiat,
tulemuslikkust, tõhusust, säästlikkust ja kasulikkust.
Vahehindamine võib hõlmata ka eelmiste programmide järelhindamist.

3.

ET

Eriprogrammide vahe- ja lõpphindamiste tulemused ja vajalikud eelarvelised
assigneeringud lülitatakse vastavatesse tööprogrammidesse.
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Raamprogrammi vahe- ja lõpphindamine ning vajalikud eelarvelised assigneeringud
lülitatakse II jaotise I peatükis sätestatud eriprogrammi „Ettevõtluse ja
uuendustegevuse programm“ tööprogrammi.
4.

Raamprogrammi vahehindamine lõpetatakse 31. detsembriks 2009 ja lõpphindamine
31. detsembriks 2011.
Eriprogrammide vahe- ja lõpphindamised korraldatakse nii, et nende tulemusi saaks
arvesse võtta raamprogrammi vahe- ja lõpphindamisel.

5.

Komisjon teatab raamprogrammi ja selle eriprogrammide vahe- ja lõpphindamiste
peamised tulemused Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja
sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.
Artikkel 9
Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse

ET

1.

Komisjon tagab, et käesoleva otsuse alusel rahastatavate meetmete rakendamisel
kaitstakse ühenduse finantshuve, kohaldades pettust, korruptsiooni ja muid
ebaseaduslikke tegevusi ennetavaid meetmeid, tõhusat kontrolli ja alusetult makstud
summade sissenõudmist ning eeskirjade eiramise korral tõhusaid, proportsionaalseid
ja hoiatavaid karistusi vastavalt määrustele (EÜ, Euratom) nr 2988/95, (Euratom,
EÜ) nr 2185/96 ja (EÜ) nr 1073/1999.

2.

Käesoleva otsuse alusel rahastatava ühenduse tegevuse puhul kohaldatakse määrust
(EÜ, Euratom) nr 2988/95 ja määrust (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ühenduse mis tahes
seadusesätte, sh ka programmiga ettenähtud lepingulise kohustuse rikkumisel, mis
tuleneb ettevõtja tegevusest või tegematajätmisest ja mis põhjendamatu kuluartikli
tõttu kahjustab või võib kahjustada ühenduste üldeelarvet või mõnda ühenduste
hallatavat eelarvet.

3.

Kõigi käesoleva otsuse rakendusmeetmete puhul nähakse eelkõige ette nende
järelevalve ja finantskontroll komisjoni või tema volitatud esindaja poolt ning
Euroopa Kontrollikoja tehtud auditeerimiste abil, mis vajadusel tehakse kohapeal.
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II JAOTIS
ERIPROGRAMMID
I peatükk
Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm
1. JAGU
EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD
Artikkel 10
Algatamine ja eesmärgid
1.

Käesolevaga algatatakse programm VKEde, ettevõtluse, uuendustegevuse ja tööstuse
konkurentsivõime toetamiseks (edaspidi „Ettevõtluse ja uuendustegevuse
programm“).

2.

Ettevõtluse ja uuendustegevuse programmis nähakse ette meetmed, et toetada,
parandada, soodustada ja edendada järgmist:
a)

juurdepääs rahalistele vahenditele, et toetada asutamisel olevaid ja arenevaid
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, sh ökouuendustesse;

b)

soodsa keskkonna loomine VKEde koostööks;

c)

uuenduste, sh ökouuenduste juurutamine ettevõtetes;

d)

ettevõtlikkus ja innovatsioonikultuur;

e)

ettevõtlusele ja uuendustegevusele suunatud majandus- ja haldusreform.

Artikkel 11
Juurdepääs rahalistele vahenditele asutamisel olevate ja arenevate VKEde toetamiseks
Meetmed asutamisel olevate ja arenevate VKEde ning uuendustegevuse, sh ökouuenduste
rahastamiseks võivad hõlmata järgmist:
a)

riskikapitalifondidesse ja investorite võrgu (business angels) arendatavatesse
investeerimisvahenditesse tehtavate investeeringute mahu suurendamine;

b)

välisfinantseeringute hankimine VKEde jaoks laenuvahendite varal toimuva
rahastamise vahenditesse;

c)

VKEde finantskeskkonna parandamine.
Artikkel 12
VKEde koostöö

VKEde koostööga seotud meetmed võivad hõlmata järgmist:
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a)

VKEsid toetavate teenuste edendamine;

b)

VKEde piiriülest koostööd teiste ettevõtetega abistavate meetmete toetamine,
sealhulgas VKEde kaasamine Euroopa standardimistegevusse;

c)

ettevõtete rahvusvahelise koostöö edendamine ja hõlbustamine.
Artikkel 13
Ettevõtete uuendustegevus, sealhulgas ökouuendused

Uuendustegevuse, sh ökouuendustega seotud meetmed võivad hõlmata järgmist:
a)

valdkonnakohase uuendustegevuse, -keskmete, -võrkude, avaliku sektori ja
erasektori
uuendusalase
partnerluse
ja
asjakohaste
rahvusvaheliste
organisatsioonidega toimuva koostöö ning uuendustegevuse juhtimise edendamine;

b)

riiklike ja piirkondlike majandus- ja uuendusprogrammide toetamine;

c)

uuendusliku tehnoloogia praktilise kasutuselevõtu toetamine;

d)

riikidevahelise teadmiste ja tehnoloogia edasiandmisega seotud teenuste ning
intellektuaalse ja tööstusomandi haldamise toetamine;

e)

uut tüüpi uuendusalaste teenuste katsetamine;

f)

tehnoloogia ja teadmiste edendamine andmete arhiveerimise ja edastamise kaudu.
Artikkel 14
Ettevõtlikkus ja innovatsioonikultuur

Ettevõtlikkuse ja innovatsioonikultuuriga seotud meetmed võivad hõlmata järgmist:
a)

ettevõtlusvaimu, -oskuste ja -kultuuri edendamine ning ettevõtlusega seotud riski ja
kasu tasakaalustamine, eelkõige noorte ettevõtjate jaoks;

b)

uuendustegevust, ettevõtete arengut ja kasvu soodustava ärikeskkonna edendamine;

c)

poliitiliste meetmete väljatöötamise ja osalejate, sh riiklike ja piirkondlike
programmide juhtide vahelise koostöö toetamine.
Artikkel 15
Ettevõtluse ja uuendustegevusega seotud majandus- ja haldusreform

Ettevõtluse ja uuendustegevusega seotud majandus- ja haldusreformi meetmed võivad
hõlmata järgmist:
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a)

andmete kogumine, saavutatu analüüsimine ja jälgimine, poliitikasuundade
arendamine ja kooskõlastamine;

b)

tööstus- ja teenindussektori konkurentsivõime tõstmise strateegia määratlemisele ja
edendamisele kaasaaitamine;
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c)

üksteiselt õppimise toetamine riiklikes ja piirkondlikes haldusasutustes, et saavutada
paremaid tulemusi.

2. JAGU
RAKENDAMINE
Artikkel 16
VKEdele ettenähtud ühenduse rahastamisvahendid
1.

Ühenduse rahastamisvahendeid kasutatakse selleks, et hõlbustada VKEde
rahastamist nende elutsükli teatud etappides: asutamine, käivitamine, laiendamine ja
äritegevuse ülekandmine. VKEde investeeringud sellistesse valdkondadesse nagu
tehnoloogia areng, uuendustegevus ja tehnosiire lisatakse rahastamisvahendite
rakendusalasse.

2.

Lõikes 1 osutatud vahendid on järgmised:

3.

a)

suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike VKEde süsteem (GIF);

b)

VKEde tagatissüsteem (SMEG);

c)

suutlikkuse arendamise kava (CBS).

Nende rahastamisvahendite rakendamise tingimused on esitatud II lisas.
Artikkel 17
Suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike VKEde süsteem (GIF)

1.

GIFi haldab komisjoni nimel Euroopa Investeerimisfond.
See täidab järgmisi ülesandeid:

2.

a)

aitab asutada ja rahastada VKEsid ning vähendada omakapitali ja riskikapitali
puudujääke, mis takistab VKEdel kasutada oma kasvupotentsiaali;

b)

toetab suure kasvupotentsiaaliga uuenduslikke VKEsid, eriti neid, mis
tegutsevad uurimis-, arendus- vm uuendustegevuse valdkonnas.

GIF koosneb kahest osast:
Esimene osa, GIF1, katab asutamis- ja käivitamisetapi investeeringuid. Selles osas
suunatakse investeeringud spetsialiseeritud riskikapitalifondidesse, nagu esmaetapi
fondid, piirkondlikud fondid, konkreetsetele sektoritele, tehnoloogiatele või
teadusuuringute ja tehnoloogia arendusele keskendatud fondid ning
äriinkubaatoritega seotud fondid, mis omakorda annavad kapitali VKEdele. GIF1
võib osaleda ka investeerimisel investorite võrgu arendatavatesse fondidesse ja
investeerimisvahenditesse.
Teine osa, GIF2, katab laienemisetapi investeeringuid ja investeerib spetsialiseeritud
riskikapitalifondidesse, mis omakorda annavad kvaasikapitali või omakapitali suure
kasvupotentsiaaliga uuenduslikele VKEdele nende laienemisetapis. GIF2 muudab
väljaostmise või asendusinvesteeringud liigseks.
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GIF võib vajadusel riiklike programmidega koostööd tehes investeerida ka
finantsvahendusettevõtetesse, et arendada väikeettevõtetes osalevaid ettevõtteid.
Artikkel 18
VKEde tagatissüsteem (SMEG)
1.

SMEGi süsteemi haldab komisjoni nimel Euroopa Investeerimisfond.
See täidab järgmisi ülesandeid:

2.

a)

annab vastutagatisi või vajadusel
tegutsevatele tagatisskeemidele;

kaastagatisi

abikõlblikes

b)

annab otsetagatisi muudele sobivatele finantsvahendajatele.

riikides

SMEGi süsteem koosneb neljast osast:
Esimene osa: a) finantseerimine laenuvahendite varal laenude või liisingu kaudu
VKEdele, mille riskiastet on hinnatud kõrgemaks, kuna nad investeerivad sellistesse
teadmispõhistesse tegevustesse nagu tehnoloogiaarendus, uuendustegevus ja
tehnosiire; sel põhjusel ja piisava tagatise puudumise tõttu on neil
rahastamisvõimalusi eriti raske leida.
Teine osa: b) mikrokrediit, et julgustada finantseerimisasutusi mängima selles
valdkonnas suuremat rolli, pakkudes väikelaene, millega ebapiisavate tagatistega
laenajate puhul kaasneksid tavaliselt võrdeliselt suuremad halduskulud. Lisaks
tagatistele või vastutagatistele võivad finantsvahendajad saada toetusi, mis osaliselt
hüvitavad mikrokrediitide andmisega seotud vältimatuid suuri halduskulusid.
Kolmas osa: c) tagatised VKEdesse investeeritavale omakapitalile või
kvaasikapitalile, hõlmab investeeringuid kohalikest või piirkondlikest fondidest, mis
annavad
stardikapitali
ja/või
käivituskapitali,
ja
investeeringuid
vahefinantseerimisfondidest (mezzanine financing funds), et vähendada konkreetseid
rahalisi raskusi, mis tulenevad VKEde nõrgast finantsstruktuurist ja äritegevuse
ülekandmisest.
Neljas osa: d) VKEde laenurahaportfellide väärtpaberistamine, mille kaudu
kaasatakse VKEdele täiendavat krediiti laenude rahastamiseks, kasutades sobivaid
riskijagamise kokkuleppeid väljavalitud finantseerimisasutustega. Nende tehingute
toetamise eeldusena kohustub kreeditor andma suure osa niimoodi tekkivast
likviidsusest mõistliku aja jooksul laenudena VKEdele.
Artikkel 19
Suutlikkuse arendamise kava (CBS)

1.

CBSi hallatakse koos rahvusvaheliste finantseerimisasutustega, kelle hulka kuuluvad
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Euroopa Investeerimispank
(EIB), Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Euroopa Nõukogu Arengupank (CEB).
See täidab järgmisi ülesandeid:
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2.

a)

täiendab uuenduslikesse VKEdesse ja suure kasvupotentsiaaliga VKEdesse
investeerivate fondide teadmisi investeerimise ja tehnoloogia alal;

b)

stimuleerib VKEdele
lihtsustamisega.

laenude

andmist

taotluste

läbivaatamise

korra

CBS koosneb stardikapitali meetmest ja partnerlusmeetmest.
Stardikapitali meetme kaudu antakse toetusi, et stimuleerida riskikapitali suunamist
uuenduslikesse VKEdesse ja suure kasvupotentsiaaliga VKEdesse, sealhulgas ka
traditsioonilise majandusharudes, toetades selleks stardi- ja käivitusfonde jms
organisatsioone. Toetusi antakse selleks, et võtta pikemaks ajaks tööle täiendavat
personali, kel on investeerimise või tehnoloogia alased eriteadmised.
Partnerlusmeetme kaudu antakse toetusi finantsvahendajate tehnilise abiga seotud
kulude katmiseks, et parandada VKEde laenutaotluste läbivaatamise korda. Sellega
soodustatakse laenude andmist VKEdele riikides, kus pankade vahendustegevus on
nõrgalt arenenud.
Partnerlusmeetme puhul on pankade nõrgalt arenenud vahendustegevusega riikideks
sellised riigid, kus riigisiseste laenude summa, väljendatuna protsendina
sisemajanduse kogutoodangust, on Euroopa Keskpanga või Rahvusvahelise
Valuutafondi andmetel tunduvalt alla ühenduse keskmise.
Partnerlusmeede täiendab krediidiliine või riskijagamist, mida rahvusvahelised
finantseerimisasutused pakuvad partnerpankadele või finantseerimisasutustele
abikõlblikes riikides. Suur osa selle meetme vahenditest kulutatakse selleks, et tõsta
pankade võimet hinnata selliste projektide ärikõlblikkust, milles on oluline osa
ökouuendustel.
Artikkel 20
Ettevõtlust ja uuendustegevust toetavad teenused

1.

Edendatakse ettevõtteid ja uuendustegevust, sealhulgas VKEsid toetavaid teenuseid.

2.

Lõike 1 järgi võib rahalist toetust anda võrgustikku kuuluvatele partneritele järgmiste
teenuste pakkumisel:
a)

teabe-, tagasiside- ja ettevõtjate koostöö teenused;

b)

uuendus-, tehnoloogia- ja teadmiste edasiandmise teenused;

c)

teenused, mis soodustavad VKEde osalemist ühenduse teadusuuringute ja
tehnoloogiaarenduse raamprogrammis.

Nende teenuste üksikasjad on esitatud III lisas.
3.

ET

Komisjon valib võrgustikku kuuluvaid partnereid konkursikutsega lõike 2 punktides
a, b ja c nimetatud teenuste osutamiseks. Konkursi tulemusel võib komisjon sõlmida
väljavalitud taotlejatega partnerluse raamlepingu, milles näidatakse ära pakutavate
teenuste tüüp, antavate toetuste kord ning kõigi poolte üldised õigused ja kohustused.
Partnerluse raamlepingu võib sõlmida kogu programmi kehtivuse ajaks.
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4.

Lisaks lõike 2 punktides a, b ja c nimetatud teenustele võib komisjon anda rahalist
toetust muude raamprogrammi kohaldamisalasse jäävate meetmete rakendamiseks,
mis ta on välja valinud pärast võrgustiku partneritele suunatud konkursi
väljakuulutamist.

5.

Komisjon toetab võrgustikku kuuluvaid partnereid vajaliku koordineerimise ja
tegevuse toetamisega. Ta võib toetada ka programmis mitteosalevates riikides
moodustatud organisatsioone sellise koordineerimise ja tegevuse toetamisega.

6.

Komisjon tagab, et võrgustikku kuuluvad partnerid teevad omavahel koostööd ja
suunavad pädevale võrgustikupartnerile edasi iga päringu, millele nad ise vastata ei
oska.
Artikkel 21
Uuenduste toetamine ettevõtetes

1.

Toetatakse riikidevahelist koostööd programmide vahel, mille eesmärgiks on
uuenduste toetamine ettevõtetes.

2.

Koostööd tegevate programmide rühm võib saada ühenduselt toetust, kui:
a)

iga üksikut programmi juhib riigi- või sellest madalama taseme riiklik asutus ja

b)

neisse on kokku kaasatud vähemalt kolm osalevat riiki ning

c)

neid koordineeritakse või viiakse ühiselt ellu.

3.

Ühenduse korraldatava konkursi tulemusel võidakse toetamiseks välja valida
koostööd tegevate programmide rühmad, mis vastavad esitatud nõuetele.

4.

Valitud programmirühmadele võidakse anda toetust, et lisada väärtust kas kogu
rühmale või ühele või mitmele konkreetsele programmile selles rühmas, luua
sünergiat koostööd tegevate programmide vahel või aidata saavutada kriitilist massi.

5.

Toetust valitud programmirühmadele võidakse anda täiendavate ühenduse vahendite
eraldamisega:

6.

a)

koostööd tegevate programmide rühma tegevuse toetamise ühisesse fondi või

b)

koostööd tegevate
rahastamiseks.

programmide

rühma

konkreetsete

tegevussuundade

Sellises ühisest fondist toetatavas tegevuses või ühenduse rahastatavates
konkreetsetes ühistes tegevussuundades võivad osaleda kõik, kellel on õigus
kõnealuses tegevuses osaleda koostööd tegeva programmide rühma mõne programmi
alusel.
Artikkel 22
Poliitikasuundade analüüsimine, arendamine ja koordineerimine osalevate riikidega

Poliitikasuundade analüüsimise,
toetamiseks võib teha järgmist:
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osalevate

riikidega

koordineerimise
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a)

uuringud, andmete kogumine, ülevaated ja trükiste avaldamine, võimaluse korral
ametliku statistika põhjal;

b)

ekspertide, sealhulgas avalik-õiguslike asutuste ja huvitatud poolte ekspertide
kohtumised, konverentsid ja muud üritused;

c)

teadlikkuse tõstmine, koostöövõrkude loomine ja muud asjakohased meetmed;

d)

riigi ja piirkonna tasandi tulemuste võrdlev analüüsimine ja heade töötavade
uurimine, levitamine ja kasutuselevõtmine.
Artikkel 23
Ametiasutuste partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil

1.

Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi
tulemuste alusel luua partnerlussuhted asutuste vahel. Kontaktpunktid võivad seejärel
kokkuleppel asjaomaste riiklike või piirkondlike asutustega määrata juhtiva eksperdi
või ekspertide rühma.

2.

Komisjon vaatab läbi juhtiva eksperdi või ekspertide rühma koostatud tööplaani ja
võib anda osalevatele asutustele toetust.

3.

Komisjon võib asutuste partnerluse toetamiseks moodustada asjaomased kesksed
tugiteenused.
Artikkel 24
Programmi rakendamist toetavad meetmed

Komisjon võib teha järgmist:
a)

jälgida ja analüüsida konkurentsivõime ja üksikute majandusharude arengut, võttes
arvesse ka komisjoni aastaaruannet Euroopa tööstuse konkurentsivõime kohta;

b)

koostada hinnanguid selle kohta, millist mõju avaldavad ettevõtete konkurentsivõime
seisukohast olulised ühenduse meetmed;

c)

hinnata käesoleva programmi konkreetseid aspekte või rakendusmeetmeid;

d)

levitada vajalikku teavet käesoleva programmi kohta.

3. JAGU
TÖÖPROGRAMM
Artikkel 25
Tööprogramm
Tööprogrammis sätestatakse üksikasjalikud eesmärgid ja prioriteedid, täitmise ajakavad,
osalemiseeskirjad ning artiklites 16–23 nimetatud meetmete valiku- ja hindamiskriteeriumid.
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II peatükk
Info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm
1. JAGU
EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD
Artikkel 26
Algatamine ja eesmärgid
1.

Käesolevaga algatatakse info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm (edaspidi
„info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm“).

2.

Info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogrammiga nähakse ette järgmised
meetmed:

3.

a)

ühtse Euroopa teaberuumi loomine ning teabetoodete ja -teenuste siseturu
tugevdamine;

b)

uuendustegevuse edendamine info- ja sidetehnoloogia
kasutuselevõtu ja ulatuslikumate investeeringute kaudu;

c)

kõikehõlmava infoühiskonna ja tulemuslikumate ja tõhusamate üldist huvi
pakkuvate valdkondade teenuste arendamine ning elukvaliteeti tõstmine.

laialdasema

Lõikes 2 osutatud meetmete elluviimisel pööratakse erilist tähelepanu kodanike ja
ettevõtete teavitamisele info- ja sidetehnoloogia võimalustest ja kasust.
Artikkel 27
Ühtne Euroopa teaberuum

Ühtset Euroopa teaberuumiga seotud meetmetel on järgmised eesmärgid:

ET

a)

tagada takistusteta juurdepääs info- ja sidetehnoloogial põhinevatele teenustele ning
luua sobivad raamtingimused konvergeeruvate digitaalsidesüsteemide ja -teenuste
kiireks ja asjakohaseks kasutuselevõtuks, kaasa arvatud koostalitlusvõime,
turvalisuse ja usaldusväärsuse küsimusi;

b)

parandada tingimusi digitaalse infosisu arendamiseks, pannes erilist rõhku
mitmekeelsusele ja kultuurilisele mitmekesisusele;

c)

jälgida Euroopa infoühiskonna arengut sellekohaste andmete kogumise ning
digitaalsete sideteenuste arengu, kättesaadavuse ja kasutamise analüüsimisega,
sealhulgas Interneti areng, juurdepääs lairibavõrgule ning infosisu ja teenuste areng.
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Artikkel 28
Uuendustegevus info- ja sidetehnoloogia laialdasema kasutuselevõtu ja ulatuslikumate
investeeringute kaudu
Meetmetel, mis on seotud uuendustegevusega info- ja sidetehnoloogia laialdasema
kasutuselevõtu ja ulatuslikumate investeeringute kaudu, on järgmised eesmärgid:
a)

edendada info- ja sidetehnoloogial põhinevate protsesside, teenuste ja toodete
uuendamist, eriti VKEdes ja avalikus sektoris , arvestades vajalikke
kvalifikatsiooninõudeid;

b)

soodustada avaliku ja erasektori koostööd ning partnerlust, et kiirendada
uuendusprotsesse ja investeerimist info- ja sidetehnoloogiasse;

c)

propageerida ja teadvustada info- ja sidetehnoloogia võimalusi ja kasu kodanikele ja
ettevõtetele ning algatada Euroopa tasandil arutelu info- ja sidetehnoloogia uute
suundumuste üle.
Artikkel 29
Kõikehõlmav infoühiskond, tulemuslikumad ja tõhusamad üldist huvi pakkuvate
valdkondade teenused ning parem elukvaliteet

Meetmetel, mis on seotud kõikehõlmava infoühiskonna ning , tulemuslikumate ja tõhusamate
üldist huvi pakkuvate valdkondade teenuste arendamise ja elukvaliteedi parandamisega, on
järgmised eesmärgid:
a)

parandada info- ja sidetehnoloogia kättesaadavust ja digitaalset kirjaoskust;

b)

tõsta usaldust infoühiskonna teenuste vastu ning edendada info- ja sidetehnoloogia
kasutamist, pöörates erilist tähelepanu andmekaitse küsimuste lahendamisele;

c)

parandada üldist huvi pakkuvate valdkondade elektrooniliste teenuste kvaliteeti,
tulemuslikkust ja kättesaadavust ning laiendada ühiskonna elus osalemist info- ja
sidetehnoloogia kaudu, sealhulgas koostalitlusvõimelised üleeuroopalised või
piiriülesed üldist huvi pakkuvate valdkondade teenused, ning arendada kõigile
kasutamiseks sobivaid teenusekomponente ja levitada häid tavasid.

2. JAGU
RAKENDAMINE

1. alajagu
Projektide rakendamine, meetmed heade tavade levitamiseks ja
temaatilised võrgud
Artikkel 30
Üldsätted
Info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogrammi võib rakendada projektide, heade tavade
levitamise meetmete ja temaatiliste võrkude kaudu, sealhulgas võidakse laialdaselt katsetada
ja tutvustada uuenduslikke üleeuroopalisi avalikke teenuseid.
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Projektide, heade tavade levitamise meetmete ja temaatiliste võrkude eesmärk on stimuleerida
uuenduslike info- ja sidetehnoloogial põhinevate lahenduste levikut ja parimat kasutamist,
eriti üldist huvi pakkuvate valdkondade teenustes. Ühenduse toetus aitab ka kergemini
koordineerida ja rakendada infoühiskonna arendamise meetmeid kõigis liikmesriikides.
Artikkel 31
Projektide rakendamine, meetmed heade tavade levitamiseks ja temaatilised võrgud
1.

2.

Toetatakse järgmist:
a)

rakendus-, katse- ja tehnoloogia turustamisprojektid;

b)

meetmed heade tavade, teadmiste ja kogemuste levitamiseks kogu ühenduses;

c)

temaatilised võrgud, mis koondavad konkreetse teemaga seoses mitmesuguseid
huvirühmi, et hõlbustada koordineerimistegevust ja teadmiste edasiandmist.

Projektide eesmärk on edendada uuendustegevust, tehnosiiret ja selliste uute
tehnoloogiate levikut, mis on valmis turuleviimiseks.
Ühendus võib määrata lõike 1 punktis a nimetatud projektide toetuseks kuni 50%
nende kogumaksumusest. Avaliku sektori asutustele võidakse lisakulud hüvitada
100% ulatuses.

3.

Heade tavade levitamise meetmed võetakse eriteemasid käsitlevate ja temaatiliste
võrkude kaudu seotud meetmete kompleksidena.
Ühenduse panus lõike 1 punktis b sätestatud meetmetesse piirdub otseste kuludega,
mida peetakse vajalikuks või asjakohaseks meetme konkreetsete eesmärkide
saavutamisel.

4.

Temaatilised võrgud võivad olla seotud heade tavade levitamise meetmetega.
Temaatilistele võrkudele annab ühendus toetust võrgu loomiseks ja
koordineerimiseks vajalike abikõlblike lisakulude ulatuses. Ühendus võib nende
meetmete abikõlblikud lisakulud kompenseerida.

2. alajagu
Muud sätted
Artikkel 32
Taotlused
Ühenduse toetuse saamise taotlustele tuleb vajaduse korral lisada rahastamiskava, milles
loetletakse kõik projektide rahastamise komponendid, sealhulgas ka ühenduselt taotletav
rahaline toetus ja kõik muudest allikatest taotletud toetused.
Artikkel 33
Poliitikasuundade analüüsimine, arendamine ja koordineerimine osalevate riikidega
Poliitikasuundade analüüsimise,
toetamiseks tehakse järgmist:
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arendamise
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ja

osalevate

riikidega

koordineerimise
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a)

uuringud, andmete kogumine, ülevaated ja trükiste avaldamine, võimaluse korral
ametliku statistika põhjal;

b)

avalik-õiguslike asutuste ja huvitatud poolte ekspertide kohtumised, konverentsid ja
muud üritused;

c)

teadlikkuse tõstmine, koostöövõrkude loomine ja muud asjakohased tegevused
avalik-õiguslike asutuste ja huvitatud poolte ekspertide vahel;

d)

tulemuste võrdlev analüüsimine riigi tasandil ja heade töötavade uurimine,
levitamine ja kasutuselevõtmine.
Artikkel 34
Edendustegevus, teabe jagamine ja levitamine

1.

2.

Programmi rakendamise toetamiseks või tulevase tegevuse ettevalmistamiseks
tehakse järgmist:
a)

edendustegevus, kontaktide loomine, teabe jagamine ja levitamine;

b)

teabe, teadmiste ja kogemuste vahetamine, konverentsid, seminarid, töörühmad
või muud kohtumised ja rühmitatud tegevuste juhtimine.

Toetust ei anta meetmetele, mille sihiks on toodete, protsesside või teenuste
müügikõlblikuks muutmine, turustamine või müügi edendamine.

Artikkel 35
Ühist huvi pakkuvad projektid: hanked liikmesriikide koostöös väljatöötatud tehniliste
kirjelduste alusel
Komisjon võib vajaduse korral info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogrammi eesmärkide
saavutamiseks ja liikmesriikide selge ühishuvi alusel seoses toodete, teenuste või oluliste
teenuseelementide kasutamisega Euroopa tasandil algatada ühist huvi pakkuvaid projekte, et
täita vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi ülesandeid.
Komisjon kooskõlastab liikmesriikidega selliste projektide ühised tehnilised kirjeldused ja
rakendamise ajakavad. Kooskõlastatud ühiste tehniliste kirjelduste ja rakendamise ajakavade
alusel esitab komisjon pakkumiskutse asjaomaste projektide rakendamiseks. Hankeid
korraldab ühenduse hangete eeskirjade alusel ainult komisjon.

3. JAGU
TÖÖPROGRAMM
Artikkel 36
Tööprogramm
Tööprogrammis sätestatakse üksikasjalikud eesmärgid ja prioriteedid, nende saavutamiseks
vajalikud meetmed, täitmise ajakavad ning määratakse kindlaks rakendusmeetmete hindamisja valikukriteeriumid vastavalt artiklis 26 esitatud eesmärkidele.
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III peatükk
Programm „Arukas energeetika – Euroopa“
1. JAGU
EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD
Artikkel 37
Algatamine ja eesmärgid
1.

Käesolevaga algatatakse programm energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja
energeetika mitmekesistamise toetamiseks, edaspidi „programm „Arukas energeetika
– Euroopa““.

2.

Programmiga „Arukas energeetika – Euroopa“ nähakse ette meetmed eelkõige
selleks, et:
a)

soodustada energiatõhusust ja energiaallikate ratsionaalset kasutamist;

b)

edendada uusi ja taastuvaid energiaallikaid ning toetada energeetika
mitmekesistamist;

c)

edendada energiatõhusust ning uute ja taastuvate energiaallikate kasutamist
transpordis.
Artikkel 38
Tegevuseesmärgid

Programmi „Arukas energeetika – Euroopa“ tegevuse eesmärk on:
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a)

tagada vajalikud tingimused säästvuse parandamiseks, linnade ja piirkondade
potentsiaali väljaarendamiseks ning nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks
vajalike seadusandlike meetmete ettevalmistamiseks; töötada välja vahendid ja
võimalused, et teostada järelevalvet ühenduses ja liikmesriikides programmiga
hõlmatud valdkondades võetud meetmete mõju üle ja seda hinnata;

b)

suurendada
liikmesriikides
investeeringuid
uutesse
ja
tõhusaimatesse
tehnoloogiatesse energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja energeetika
mitmekesistamise valdkonnas, kaotades lõhe uuenduslike tehnoloogiate eduka
tutvustamise ja nende laialdase turul kasutamise vahel, et kasutada ära avaliku ja
erasektori investeeringuid, edendada strateegilise võtmetähtsusega tehnoloogiaid,
vähendada kulusid, täiendada turukogemusi ning aidata kaasa seda laadi
investeeringuid tõkestavate finantsriskide ning muude võimalike riskide ja takistuste
kõrvaldamisele;

c)

kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused energia tõhusal ja arukal tootmisel ja
tarbimisel, edendades institutsioonide suutlikkust, sealhulgas kohalikul ja
piirkondlikul tasandil, suurendades teadlikkust, eelkõige haridussüsteemi kaudu,
edendades kogemuste ja oskusteabe vahetust peamiste osaliste, ettevõtjate ja
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kodanike vahel üldiselt, soodustades heade tavade ja parimate olemasolevate
tehnoloogiate levikut, eelkõige ühenduse tasandil.
Artikkel 39
Energiatõhusus ja ressursside ratsionaalne kasutamine (SAVE)
Meetmed energiatõhususe ja energiaallikate ratsionaalse kasutamise soodustamiseks võivad
hõlmata järgmist:
a)

energiatõhususe ja energia ratsionaalse kasutamise parandamine, eelkõige ehitus- ja
tööstussektoris, välja arvatud artikliga 41 hõlmatud meetmed;

b)

seadusandlike meetmete ettevalmistamise ja kohaldamise toetamine.
Artikkel 40
Uued ja taastuvad energiaallikad (ALTENER)

Meetmed uute ja taastuvate energiaallikate edendamiseks võivad hõlmata järgmist:
a)

uute ja taastuvate energiaallikate edendamine elektrienergia ja soojuse
tsentraliseeritud
ja
detsentraliseeritud
tootmiseks
ning
energiaallikate
mitmekesistamise toetamine, välja arvatud artikliga 41 hõlmatud meetmed;

b)

uute ja taastuvate energiaallikate integreerimine kohalikku keskkonda ja kohalikesse
energiasüsteemidesse;

c)

seadusandlike meetmete ettevalmistamise ja kohaldamise toetamine.
Artikkel 41
Energeetika transpordis (STEER)

Meetmed energiatõhususe ning uute ja taastuvate energiaallikate kasutamise edendamiseks
transpordis võivad hõlmata järgmist:
a)

kõigi transpordi energeetikaaspektidega seotud algatuste toetamine ja kütuste
mitmekesistamine;

b)

taastuvkütuste ja energiatõhususe edendamine transpordis;

c)

seadusandlike meetmete ettevalmistamise ja kohaldamise toetamine.
Artikkel 42
Horisontaalsed algatused

Meetmed mitme artiklites 39–41 osutatud valdkonna ühendamiseks või seoses teatavate
ühenduse prioriteetidega võivad hõlmata järgmist:
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a)

energiatõhususe
ja
majandusharusse;

taastuvate

energiaallikate

b)

eri võimaluste, vahendite ja osalejate ühendamine sama meetme või projekti raames.
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2. JAGU
RAKENDAMINE
Artikkel 43
Edendamis- ja levitamisprojektid
Toetatakse järgmist tegevust:
a)

ühisanalüüsil põhinevad strateegilised uuringud ning turgude arengu ja
energeetikasuundumuste korrapärane järelevalve tulevaste seadusandlike meetmete
ettevalmistamiseks või kehtivate õigusaktide läbivaatamiseks, sealhulgas seoses
energia siseturu nõuetekohase toimimisega, keskmise tähtajaga ja pikaajalise
strateegia rakendamiseks energeetikavaldkonnas eesmärgiga edendada säästvat
arengut, samuti tööstuse ja muude huvirühmade pikaajaliste vabatahtlike kohustuste
ettevalmistamiseks ning standardite ning märgistus- ja sertifitseerimissüsteemide
väljatöötamiseks;

b)

struktuuride ja vahendite loomine, laiendamine ja ümberkorraldamine säästva
energeetika arenguks, sealhulgas kohalik ja piirkondlik energiamajandus, ning neile
vajadustele vastavate finantstoodete ja rahaturuinstrumentide väljatöötamine;

c)

säästvate energiasüsteemide ja seadmete edendamine, et kiirendada nende turuosa
suurenemist ja ergutada investeeringuid, mis hõlbustavad üleminekut tõhusamate
tehnoloogiate tutvustamiselt nende turustamisele, teadlikkuse tõstmise kampaaniad
ning institutsiooniliste struktuuride loomine, mille eesmärgiks on puhta
arendustegevuse mehhanismid ja nende ühine rakendamine Kyoto protokolli
kohaselt;

d)

teabe-, haridus- ja koolitusstruktuuride arendamine, tulemuste rakendamine,
oskusteabe ja heade tavade edendamine ja levitamine kõikide tarbijate hulgas,
meetmete ja projektide tulemuste levitamine ning koostöö liikmesriikidega
rakendusvõrgustike kaudu;

e)

ühenduse seadusandlike ja toetusmeetmete rakendamise ja mõju järelevalve.
Artikkel 44
Tehnoloogia turustusprojektid

Ühenduse toetust antakse meetmetele ja projektidele, mis käsitlevad selliste ühenduse tasandil
oluliste, äsja väljatöötatud tehnoloogiate esmakordset turule viimist, mille eesmärk, pidades
silmas laiemat kasutuselevõttu liikmesriikides kas muudel majanduslikel või geograafilistel
tingimustel või tehniliste muudatustega, on edendada uuenduslikke tehnoloogiaid, protsesse
või tooteid, mille tehniline tutvustamine on olnud edukas, kuid mis jääkohtude tõttu ei ole
veel turgu hõlvanud, ning seega võtab ühendus enda peale osa teadusuuringute,
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse tulemuste majandusliku ekspluateerimisega
seotud ohtudest.
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3. JAGU
TÖÖPROGRAMM
Artikkel 45
Tööprogramm
Tööprogrammiga nähakse ette iga konkreetset meedet käsitlevad eeskirjad, artiklis 37
sätestatud eesmärkide rakendusmeetmed, samuti rakendus- ja rahastamiskord ning
osalemiseeskirjad. Programmis määratakse kindlaks valikukriteeriumid, mis kajastavad
programmi „Arukas energeetika – Euroopa“ eesmärke, ning sätestatakse tööprogrammi
rakendamise soovituslik ajakava, eelkõige seoses pakkumiskutsete sisuga.

III JAOTIS
ÜLD- JA LÕPPSÄTTED
Artikkel 46
Komiteed
1.

2.

Komisjoni abistavad järgmised komiteed:
a)

ettevõtlus- ja uuendusprogrammi puhul ettevõtlus- ja uuendusprogrammi
korralduskomitee;

b)

info- ja sidetehnoloogia poliitika
sidetehnoloogia korralduskomitee;

c)

programmi „Arukas energeetika – Euroopa“ puhul programmi „Arukas
energeetika – Euroopa“ korralduskomitee.

toetusprogrammi

puhul

info-

ja

Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7,
võttes arvesse sama otsuse artiklit 8.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtaeg on kolm kuud.

3.

Lõikes 1 osutatud komiteed võtavad vastu oma töökorra.
Artikkel 47
Kehtetuks tunnistamine

Otsus 96/413/EÜ tunnistatakse kehtetuks.
Artikkel 48
Üleminekumeetmed
Artikli 27 punktis b osutatud eesmärgi saavutamiseks vajalikke rakendusmeetmeid viiakse
ellu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele …/…/EÜ69 kuni 31. detsembrini 2008.
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ELT L […], […], lk […].
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Seejärel hallatakse otsuse …/…/EÜ alusel 31. detsembril 2008 või enne seda algatatud
meetmeid kooskõlas kõnealuse otsusega, kuid selle otsusega asutatud komiteed asendab
käesoleva otsuse artikli 46 lõike 1 punktiga b asutatud komitee.
Artikkel 49
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.
Brüssel, […]
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Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja
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I LISA
Soovituslik eelarveline jaotus
Soovituslikud eelarvelised assigneeringud on konkreetsete programmide jaoks järgmised:
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a)

2631 miljonit eurot ettevõtluse ja uuendustegevuse programmi eesmärkide
saavutamiseks, millest kuni 520 miljonit suunatakse ökouuenduste edendamiseks;

b)

801,6 miljonit eurot side- ja infotehnoloogiapoliitika toetusprogrammi eesmärkide
saavutamiseks;

c)

780 miljonit eurot programmi „Arukas energeetika – Euroopa“ eesmärkide
saavutamiseks.
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II LISA
Artiklis 16 sätestatud VKEdele ettenähtud ühenduse rahastamisvahendite rakendamise
kord
1.

VKEdele ettenähtud kõikidele ühenduse rahastamisvahenditele omane kord

A.

Eelarve

Eelarvelistest assigneeringutest kaetakse iga vahendi kõik kulud, sealhulgas sellised
finantsvahendajate suhtes kehtivad maksekohustused nagu tagatiskahjumid, Euroopa
Investeerimisfondi ja ELi vahendeid haldavate rahvusvaheliste finantseerimisasutuste
halduskulud, samuti kõik muud vajalikud kulud.
Ressursside ülekandmine rahastamisvahendite vahel peab olema paindlik, et reageerida
programmi ajal ilmnevatele uutele arengusuundadele ja muutuvatele turutingimustele.
B.

Usalduskontod

Euroopa Investeerimisfond ja rahvusvahelised finantseerimisasutused avavad eraldi
usalduskontod iga rahastamisvahendi jaoks ettenähtud eelarveliste vahendite hoidmiseks.
Need kontod võivad intressi kanda. Kuni 31. detsembrini 2013 saadud intressi võib lisada
ressurssidele ja kasutada vastava rahastamisvahendi jaoks.
Usaldusisiku tehtud maksed finantsvahendajatele debiteeritakse vastavalt usalduskontolt.
Summad, mille usaldusisik maksab tagasi Euroopa ühenduste üldeelarvesse, samuti
usaldusisiku halduskulud ja muud tasumisele kuuluvad kulud debiteeritakse usalduskontolt
vastavalt komisjoni ja usaldusisiku vahel sõlmitud lepingutes sätestatud tingimustele.
Usalduskontole kantakse komisjoni tulud, intress ja olenevalt rahastamisvahendist ka
realiseeritud investeeringute tulud (GIF) või lepingu- ja garantiitasud ning muud sissetulekud
(SMEG).
Pärast 31. detsembrit 2013 tagastatakse usalduskonto kõik jäägid Euroopa Liidu
üldeelarvesse, välja arvatud eraldatud ja veel debiteerimata summad ning vajalike kulude
maksmiseks eeldatavasti tarvis minevad summad.
C.

Tasud

Rahastamisvahendi toimimisel kehtivad asjakohased tasud. Tasud määrab kindlaks komisjon
kooskõlas turutavadega, võttes arvesse:
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–

asjakohase rahastamisvahendi kogukestust ja vastavaid jälgimisnõudeid, mida
rakendatakse eelarveliste kohustuste perioodist kauem;

–

abikõlblikke riike;

–

rahastamisvahendi uudsust ja keerukust;

–

seonduvaid tegevusi, näiteks turu-uuringud, finantsvahendajate kindlakstegemine ja
nendega läbirääkimised, kokkulepete kavandamine, lõpetamine, järelevalve ja
aruandlus.

D.

Avalikustamine
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Kõik finantsvahendajad tagavad ühenduse antud toetusele asjakohase avalikustamise taseme.
2.

Suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike VKEde süsteemi (GIF) rakendamine

A.

Sissejuhatus

Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond lepivad kokku finants-,
järelevalveaspektides. Komisjon kohaldab erisuuniseid sularahahalduse osas.
B.

haldus-

ja

Finantsvahendajad

GIF1 ja GIF2 on suunatud turumajanduses tegutsevatele finantsvahendajatele, mida haldavad
vajalikke oskusi ja kogemusi omavad sõltumatud rühmad. Finantsvahendajad valitakse
vastavalt parimate äri- ja turutavadele läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil, vältides
huvide konflikti seoses paljude spetsialiseerunud fondide või samalaadsete struktuuridega.
C.

Kõlblikkuskriteeriumid

GIF täiendab Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi omavahenditel
põhinevaid tegevusi, kehtestades investeerimispoliitika, millega nii vahendavate fondide kui
ka nende investeerimispoliitika osas kaasneb kõrgem riskiprofiil.
GIF 1
GIF1 investeerib vahendavatesse riskikapitalifondidesse, mis investeerivad kuni 10 aastat
tegutsenud VKEdesse, mis on tavaliselt asutamis- või käivitamisetapis, ja pakuvad vajaduse
korral
täiendavat
investeeringut.
Maksimaalne
koguinvesteering
vahendavasse
riskikapitalifondi on 25% kõnealuse fondi kogukapitalist või erandjuhtudel 50%, kui tegemist
on uute fondidega, millel on usutavasti eriti tugev katalüsaatoriroll konkreetse tehnoloogia või
konkreetse piirkonna riskikapitali turgude arengus ja samuti investorite võrgu
investeerimisvahendite puhul. Maksimaalne koguinvesteering vahendavasse riskikapitalifondi
on 50%, kui fondi investeering on suunatud ökouuendustega tegelevatele VKEdele. Vähemalt
50% mis tahes fondi investeeritavast kapitalist tuleb investoritelt, kes tegutsevad tavapärastele
turutingimustele vastavas olukorras („turumajandusliku investeerimise põhimõtte kohaselt”),
olenemata nende investorite õiguslikust olemusest ja omandistruktuurist, kes selle osa
kapitalist eraldavad. Ükski kohustus ühesainsas fondis ei ületa 30 miljonit eurot. GIF1 võib
investeerida koos Euroopa Investeerimisfondi omavahenditega või Euroopa
Investeerimispanga volituste alusel hallatavate vahenditega või muude Euroopa
Investeerimisfondi hallatavate vahenditega.
GIF 2
GIF2 investeerib vahendavatesse riskikapitalifondidesse, mis investeerivad VKEdesse, mis on
tavaliselt laienemisetapis (B või C etapp). Maksimaalne koguinvesteering vahendavasse
riskikapitalifondi on tavaliselt 25% kõnealuse fondi kogukapitalist või kuni 25%:
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–

uute fondide puhul, millel on usutavasti eriti tugev katalüsaatoriroll konkreetse
tehnoloogia või konkreetse piirkonna riskikapitali turgude arengus;

–

fondide puhul, mille investeering on suunatud ökouuendustega tegelevatele
VKEdele;
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–

fondide puhul, mille on loonud algajad tegevusüksused.

Euroopa Investeerimisfondi omavahenditega või Euroopa Investeerimispanga volituste alusel
hallatavate vahenditega või muude Euroopa Investeerimisfondi hallatavate vahenditega koos
tehtavate investeeringute puhul on GIF2 maksimaalne osa 15%. Vähemalt 50% mis tahes
fondi investeeritavast kapitalist tuleb investoritelt, kes tegutsevad tavapärastele
turutingimustele vastavas olukorras („turumajandusliku investeerimise põhimõtte kohaselt”),
olenemata nende investorite õiguslikust olemusest ja omandistruktuurist, kes selle osa
kapitalist eraldavad. Ükski kohustus ühesainsas fondis ei ületa 30 miljonit eurot.
D.

Samaväärne investeering

GIFi alusel tehtud
erainvesteeringutega.
E.

investeeringud

vahendatavatesse

fondidesse

on

samaväärsed

Süsteemi eluiga

GIF on pikaajaline süsteem, mille raames vahendatavates fondides osalemine kestab tavaliselt
5–12 aastat. Igal juhul ei ületa GIFi alusel tehtud investeeringud 19 aastat komisjoni ja
Euroopa Investeerimisfondi delegeerimislepingu allakirjutamise kuupäevast. Euroopa
Investeerimisfondi ja vahendajate vahelistes lepingutes tuleb määratleda sobivad süsteemist
väljumise strateegiad.
F.

Investeeringute realiseerimine

Kuna enamik GIFi alusel tehtud investeeringuid tehakse noteerimata, mittelikviidsetesse
ettevõtetesse, põhineb nende investeeringute realiseerimine tulude jaotamisel, mille
finantsvahendajad saavad oma VKEdesse tehtud investeeringute müügist.
G.

Realiseeritud investeeringute tulude reinvesteerimine

Euroopa Investeerimisfondi poolt kuni 31. detsembrini 2013 saadud tulud, sealhulgas
dividendid ja tagasimaksed, lisatakse süsteemi ressurssidele ja kasutatakse süsteemi jaoks.
3.

VKEde tagatissüsteemi (SMEG) rakendamine

A.

Sissejuhatus

Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond lepivad kokku finants-,
järelevalveaspektides. Komisjon kohaldab erisuuniseid sularahahalduse osas.
B.

haldus-

ja

Finantsvahendajad

Finantsvahendajad valitakse juba tegutsevate või osalevates riikides loodavate
tagamisskeemide hulgast, kaasa arvatud vastastikused tagamisskeemid, või mõne muu
finantseerimisasutuse hulgast. Valik peab toimuma läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil,
vältides huvide konflikti.
Vahendajad valitakse vastavalt headele turutavadele, pidades silmas:
–

ET

mõju VKEdele kättesaadavaks tehtud rahastamise (laenud, omakapital või
kvaasikapital) mahule ja/või
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–

mõju VKEde rahastamise kättesaadavusele ja/või

–

kõnealuse vahendaja mõju VKEde rahastamise riskidele.

C.

Abikõlblikkus

VKEde tagamissüsteemist tulenevate tagatiste finantskriteeriumeid, millest oleneb VKEde
õigus laenu saada, määratakse igale vahendajale tema tegevuse põhjal eesmärgiga jõuda
võimalikult paljude VKEdeni. Need eeskirjad peegeldavad turu olukorda ja tavasid kõnealusel
territooriumil.
Materiaalse ja immateriaalse põhivara hankimise rahastamine, kaasa arvatud uuendustegevus,
tehnoloogia arendamine ja litsentside soetamine on abikõlblikud.
Kriteeriumid, mis on seotud SMEGi neljanda osaga d) VKEde laenurahaportfellide
väärtpaberistamine, hõlmavad nii üksik- kui ka mitme partneri ja riigi vahelisi tehinguid.
Abikõlblikkus põhineb headel turutavadel, eelkõige krediidivõime hindamise ja
väärtpaberistatud portfellidega seotud riski hajutamise osas.
D.

Tagatiste tingimused

Euroopa Investeerimisfondi poolt SMEGi süsteemi osade a (finantseerimine laenuvahendite
varal), b (mikrokrediit) ja c (omakapital või kvaasikapital) alusel komisjoni nimel antud
tagatised katavad osa üksiktehingute finantsportfelli riskist, mille finantsvahendaja on võtnud.
SMEGi süsteemi neljas osa – d) väärtpaberistamine – hõlmab riski jagamist teatavate
väärtpaberistatud tranšeede puhul, mis on olulisemad kui esmarisk, või seda, et
märkimisväärne osa esmariskist jäetakse selle tekitaja kanda ja jagatakse ülejäänud riskiosa.
Euroopa Investeerimisfondi antud tagatised seoses SMEGi süsteemi osadega a
(finantseerimine laenuvahendite varal), b (mikrokrediit) ja c (omakapital või kvaasikapital) on
tavaliselt samaväärsed vahendaja antud tagatiste või vastava rahastamisega.
Euroopa Investeerimisfond võib vastavalt kokkulepitud ajakavale nõuda finantsvahendajalt
tasu, mis arvutatakse eraldatud, kuid kasutamata summade alusel („vahendustasu“), ja samuti
garantiitasusid. Ta võib sisse nõuda ka üksikute väärtpaberistamistehingutega seotud tasud.
E.

Euroopa Investeerimisfondi maksimaalse kumulatiivse kahjumi ülempiir

Tagatissüsteemi kulud Euroopa ühenduste üldeelarves on piiritletud nii, et need mingil juhul
ei ületa selle tagatissüsteemi jaoks Euroopa Investeerimispangale kättesaadavaks tehtud
eelarvelisi assigneeringuid. Eelarvele ei tekitata lisakohustusi.
Euroopa Investeerimisfondi kohustus maksta oma osa vahendaja kahjumist püsib, kuni
konkreetse rahastamisportfelli kahjumi katmiseks tehtud maksete kumulatiivne summa, mida
vajaduse korral vähendatakse sissenõutud kahjude kumulatiivse summa võrra, jõuab eelnevalt
kokkulepitud summani, mille järel Euroopa Investeerimisfondi tagatis automaatselt
vabastatakse.
F.

Kahjude sissenõudmine ja muud usalduskontole makstavad tulud

Kogu konkreetselt vahendajalt kahjude eest sissenõutud summa kantakse usalduskontole ja
seda võetakse arvesse vahendaja suhtes kehtiva Euroopa Investeerimisfondi maksimaalse
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kumulatiivse kahjumi ülempiiri arvutamisel. Kõik enne 31. detsembrit 2013 saadud muud
tulud, nagu näiteks vahendus- ja garantiitasud, kantakse usalduskontole ja lisatakse süsteemi
ressurssidele.
G.

Süsteemi kestus

VKEde individuaalsete tagatiste tähtaeg võib olla kuni 10 aastat.
4.

Suutlikkuse arendamise kava (CBS) rakendamine

A.

Sissejuhatus

Komisjon
ja
Euroopa
Investeerimisfond
või
asjaomased
rahvusvahelised
finantseerimisasutused lepivad kokku stardikapitali ja partnerlusmeetme üksikasjades,
sealhulgas finants-, haldus- ja järelevalveaspektides.
Vahendajad valitakse vastavalt headele turutavadele.
Tehnilise abi osutamisega seotud valik peab toimuma läbipaistval ja mittediskrimineerival
viisil, vältides huvide konflikti.
B.

Stardikapital

Stardikapitali hallatakse fidutsiaarselt. Kõik meetme kulud, kaasa arvatud halduskulud ja kõik
muud vajalikud kulud kaetakse eelarvelistest assigneeringutest. Antud toetuste abil toetatakse
investeerimisfonde, mille investeerimisprogrammid hõlmavad stardikapitali, kattes osa nende
halduskuludest.
C.

Partnerlus

Partnerlust korraldavad Euroopa Investeerimisfond või asjaomased rahvusvahelised
finantseerimisasutused. See hõlmab tehnilist abi, halduskulusid ja kõiki muid suutlikkuse
tõstmiseks vajalikke kulusid.
5.

Hindamine

Välishindamise viivad läbi sõltumatud eksperdid, võttes arvesse nõukogu otsuse 98/347/EÜ
alusel kehtestatud majanduskasvu ja tööhõive algatust ning nõukogu otsuse 2000/819/EÜ
alusel loodud mitmeaastast programmi, mis käsitleb ettevõtteid ja ettevõtlust, eelkõige
väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid). Sellega hinnatakse ühenduse
rahastamisvahendite mõju VKEdele ja tehakse saavutatud tulemuste kvalitatiivne analüüs,
hinnates eelkõige iga vahendi võimendavat mõju ja tulukust. Hindamisaruanded sisaldavad
statistilisi andmeid, sealhulgas järgmist:

ET

–

GIFi puhul: kaasatud VKEde ja loodud töökohtade arv;

–

SMEGi süsteemi puhul: finantsvahendajate poolt VKEdele antud laenude ja kaasatud
VKEde arv;

–

stardikapitali puhul: toetatud organisatsioonide arv ja stardikapitaliga seotud
investeeringute maht;
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–

partnerluse puhul: toetatud vahendajate ja kaasatud VKEde arv;

–

kõik ökouuendustega seotud konkreetsed tulemused.

Välishindajate aruannetes kajastuvad tulemused ja saadud kogemused ning häid tavasid
käsitleva teabe jagamine huvirühmade vahel avalikustatakse asjakohasel viisil.
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III LISA
Üksikasjad artiklis 20 sätestatud ettevõtlust ja uuendustegevust toetavate teenuste kohta
a.

b.

c.

ET

Teabe-, tagasiside- ja ettevõtjate koostöö teenused
–

kaupade ja teenuste siseturu toimimise ja võimalustega seotud teabe
levitamine;

–

VKEde jaoks oluliste ühenduse programmide, algatuste ja poliitika
edendamine;

–

tegevus VKEsid käsitlevate olemasolevate õigusaktide mõju hindamiseks;

–

komisjoni mõju-uuringute läbiviimise toetamine;

–

muude asjakohaste vahendite kasutamine, et kaasata VKEd poliitiliste otsuste
tegemisse Euroopas;

–

VKEde abistamine piiriülese tegevuse arendamiseks;

–

VKEde abistamine äripartnerite leidmisel asjakohaste vahendite kaudu.

Uuendus-, tehnoloogia- ja teadmiste edasiandmise teenused
–

teabe levitamine ja teadlikkuse tõstmine seoses uuendustealase poliitika,
õigusaktide ja toetusprogrammidega;

–

osalemine teadustöö tulemuste levitamises ja kasutamises;

–

vahendusteenuste osutamine tehnoloogia ja teadmiste edasiandmisel ning
partnerluse loomisel uuendustegevuses osalejate vahel;

–

ettevõtete, eelkõige VKEde uuendusvõime parandamine;

–

sidemete arendamine muude uuendusalaste teenustega.

Teenused, mis soodustavad VKEde osalemist ühenduse teadusuuringute ja
tehnoloogiaarenduse raamprogrammis
–

VKEde teadlikkuse tõstmine seoses
tehnoloogiaarenduse raamprogrammiga;

–

VKEde abistamine teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse
kindlakstegemisel ja sarnaste vajadustega partnerite leidmisel;

vajaduste

–

VKEde abistamine projektide koostamisel, et osaleda
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammis.

ühenduse
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
1. NAME OF THE PROPOSAL :
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a
Competitiveness and Innovation framework Programme (2007-2013)
2. ABM / ABB FRAMEWORK
Policy area:

Enterprise and Industry

Activities:

Competitiveness, Industrial Policy, Innovation and Entrepreneurship

Policy area:

Economic and Financial Affairs

Activities:

Operations and Financial Instruments

Policy area:

Information Society and Media

Activities:

eEurope

Policy area:

Environment

Activities:

Environmental programmes and projects

Policy area:

Energy and Transport

Activities:

“Intelligent Energy Europe” Programme

3. BUDGET LINES
3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance
lines (ex- B.A lines)) including headings :
Headings within the Financial Perspectives 2007-2013
1. Sustainable Growth;
1a) Competitiveness for growth and employment
A new budget structure will be defined after approval of the Interinstitutional
agreement on the Financial Perspective 2007-2013. For information, the current
budget lines corresponding to the activities that will be carried on in the
Competitiveness and Innovation Programme are listed below.
Economic and financial affairs
01 04 05 (Programme for enterprise and entrepreneurship – improvement of the
financial environment for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);
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Enterprise and Industry
02 02 03 01 (Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship, and
particularly for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);
02 02 03 02 Support for SMEs in the New Financial Environment
02 02 03 03 Pilot project: Transfer of expertise through mentoring
02 03 01 Research and Innovation
02 03 02 Support for the coherent development of policies
02 05 (Competitiveness and sustainable development, Council Decision
96/419/EC);
02 01 04 03 Industrial competitiveness policy for the European Union —
Expenditure on administrative management
02 01 04 04 (Programme for enterprise and entrepreneurship, administrative
support, Council Decision 2000/819/EC);
02 01 05 01Expenditure related to research staff
02 01 05 02 Research extern al staff
02 01 05 03 Other management expenditure for research
Information Society and Media
09 030100 Modinis
09 030200 Promotion of the European digital presence in global networks
09 010402 Promotion of the European digital presence in global networks Expenditure on administrative management
09 030400 Trans-European telecommunications networks
09 010403 Trans-European telecommunications networks - Expenditure on
administrative management
Environment
07 03 04 LIFE III (Financial Instrument for the Environment — 2000 to 2006)
— Projects on Community territory—Part II (environmental protection)
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07 01 04 03 LIFE III (2000-2006) – part II (environmental protection) –
expenditure on administrative management
Energy and Transport
ABB 06 04 01: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006)
ABB 06 01 04 08: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006) Expenditure on administrative management
ABB 06 01 04 30: “Intelligent Energy Executive Agency
3.2. Duration of the action and of the financial impact:
Period of application: 1st January 2007 – 31st December 2013
Payments from the EU budget may be made beyond 31st December 2013
3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) :
Budget line

New

EFTA
contribution

Contributions
from applicant
countries

Heading in
financial
perspective

Operational
expenditure
Entrepreneurship
and
Innovation
programme

Noncomp

Diff1

YES

YES

YES

As of 2007:
1a

Operational
expenditure
ICT
Policy
support
programme

Noncomp

Diff

YES

YES

YES

As of 2007:
1a

Operational
expenditure
Intelligent Energy
Europe Programme
Administrative
expenditure for the
framework
Programme

1
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Type of
expenditure

Noncomp

Diff

Noncomp

NonDiff

YES

YES

YES

YES

YES

YES

As of 2007:
1a

As of 2007:
1a

Differentiated appropriations
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4. SUMMARY OF RESOURCES
4.1. Financial Resources (current prices)
4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)
EUR million (to 3 decimal places)
Section
no.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

385,700

423,900

516,000

561,000

630,000

677,000

733,000

3926,600

173,800

263,700

382,000

476,300

625,000

637,600

700,8003

3926,600

c

27,000

30,000

37,000

40,000

47,000

50,000

55,000

286,000

Commitment
Appropriations

a
+
c

412,700

453,900

553,000

601,000

677,000

727,000

788,000

4212,600

Payment
Appropriations

b
+
c

200,800

293,700

419,000

516,300

672,000

687.600

722,400

4212,600

d

3,240

Expenditure type

Operational expenditure2
Commitment
Appropriations (CA)
Payment
(PA)

8.1

Appropriations

a
b

667,400

Administrative
expenditure within
reference amount4

Technical
&
administrative assistance
(NDA)

8.2.4

TOTAL REFERENCE AMOUNT

700,8005

Administrative
expenditure
not included in reference
amount6
Human resources and
associated
expenditure
(NDA)

2
3
4
5
6
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8.2.5

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

22,680

Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
Beyond 2013.
Expenditure within article xx 01 04 of Title xx. Note: part of this amount should finance the
Executive agency, subject to a preliminary cost-benefit study.
Beyond 2013.
Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. Additional costs
compared to current expenditure for the implementation of the Programme’s elements as existing
today.
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Administrative costs, other
than human resources and
associated
costs,
not
included in reference amount
(NDA)

8.2.6

-

e

-

-

-

-

-

-

-

Total indicative financial cost of intervention
TOTAL CA including cost
of Human Resources

a+c+d+e

TOTAL PA including cost
of Human Resources

b+c+d+e

415,940

457,140

556,240

604,240

680,240

730,240

791,240

4235,280

204,040

296,940

422,240

519,540

675,240

690,840

725,640
700,8007

4235,280

4.1.2. Compatibility with Financial Programming
The proposal is compatible with financial programming as proposed by the
Commission (COM(2004)101 of 26 February 2004)
4.1.3. Financial impact on Revenue
The proposal has no financial implications on revenue
4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see
detail under point 8.2.1.

Annual
requirements8

Total number of
human resources

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

30

-

-

-

-

-

-

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES
5.1. Need to be met in the short or long term
As an essential instrument in support of the strategy for growth and jobs, the
Competitiveness and Innovation Programme will have to meet the following
needs:

7
8
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Beyond 2013.
The 19 posts shown are additional human resources as compared to 2006. After 2007, no further
additional human resources are required.

56

ET

•

Foster the competitiveness of enterprises and in particular SMEs, by
improving access to finance, providing Europe-wide business and innovation
support services, encouraging entrepreneurial spirit in Europe.

•

Boosting innovation, including eco-innovation, as one of the keys to
productivity growth.

•

Encouraging the development and uptake of Information and
Communication Technologies (ICT)9, one of the main innovative means to
improve productivity.

•

Accelerating action in the fields of energy efficiency, renewable energy
sources and energy diversification in Europe.

Beyond addressing the problems outlined above, the underlying motive force is to bring
together Community programmes and activities in the field of competitiveness and
innovation into one coherent and synergetic framework, while also addressing
complementary environmental concerns.
5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with
other financial instruments and possible synergies
All the areas covered by the framework Programme (which is based on Articles 156,
157(3) and 175(1) of the Treaty) fall under shared responsibility of Member States and
Community. The CIP will therefore intervene only where a demonstrable European
added value is present, and the management committees of each specific programme will
ensure coherence and complementarity with actions at Member States level. As an
instrument to implement the Community strategy for growth and jobs, the
Competitiveness and Innovation framework Programme clearly finds its place in the
context of a partnership between different actors, and its instruments are designed to
provide a leverage effect. Moreover, the innovation and business support networks will
perform a feedback function and help the Commission in constantly assessing the actual
needs, the proportionality of actions and the respect of subsidiarity.
There are certain system/market failures that can best be tackled via public interventions.
The Competitiveness and Innovation framework Programme will add value to national
interventions by:
•

9
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Providing a European dimension in support of innovation for enterprises, through
assistance services in the areas of transfer of technology, clustering and
networking. Innovation policy takes place mostly at national and regional levels
but there is a need for intervention at Community level, as international cooperation is developing rapidly in innovation matters, and for trans-national
exchange of experience, networking and benchmarking. Therefore Community
action will add value to national interventions by providing a European

Enterprise Policy Scoreboard, SEC(2003) 1278, 4.11.2003.
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dimension in support of innovation for enterprises, through assistance services in
the areas of transfer of technology, clustering and networking.
•

einforcing competitiveness and facilitating SMEs’ access to finance; the
Community intervention has a leverage potential on other existing financial
instruments, and details on the expected impact are made available in the Impact
Assessment.

•

ccelerating the uptake of environmental technologies leading to a more efficient
use of resources and the opening of new markets, while protecting the
environment more cost-efficiently. This should contribute to improving the
competitiveness of European industry and creating the conditions for sustainable
economic growth.

•

Stimulating a wider uptake of ICT by businesses, public sector and citizens
across Europe, and developing an information society for all, based on
trustworthy and secure products and services. ICT uptake and best use are
affected by perceived concerns with regard to returns on investments and security
aspects, with a genuine European dimension (if not global, for example in the
security field). The EU level, for reasons of scale and scope, is also best suited to
fostering interoperability for the users' benefit10.

•

Accelerating the uptake of sustainable energy technologies, in the context of EU
targets for sustainable energy and the Millennium Development goals.

As far as synergies with other Community programmes are concerned, please refer to
chapter 4 of the explanatory memorandum.
Finally, the very structure and concept of the CIP reflects the intention to create synergies
between several Community programmes that existed separately up to 2006 by bringing
them under a common framework.
5.3. Objectives, expected results and related indicators11 of the proposal in the context
of the ABM framework
5.3.1. The Competitiveness and Innovation framework Programme
The framework Programme has the following objectives:

10
11
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Preliminary Analysis of the Contributions of the EU Information Society Policies and Programmes to the
Lisbon and Sustainable Development Strategies – ongoing study by DG INFSO C3, 2005.

The indicators relevant to the policy development and coordination activities are, by necessity,
rather “soft”. This is due to the fact that their direct impacts are difficult to measure because (a)
they are often influential in nature, rather than direct actions, (b) they are therefore difficult be
isolate from contextual factors, and it is thus difficult to establish direct causal relationships, (c)
the impact on the final beneficiaries usually depends on subsequent implementation of
recommendations by Member States.
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(a)

to foster the competitiveness of enterprises and in particular Small
and Medium sized Enterprises (SMEs);

(b)

to promote innovation including eco-innovation;

(c)

to accelerate the development of a competitive, innovative and
inclusive Information Society;

(d)

to promote energy efficiency and new and renewable energy sources
in all sectors including transport.

These objectives are pursued through the implementation of specific
programmes. Indicators are established at the level of specific
programmes.
5.3.2. The Entrepreneurship and Innovation programme:
The programme shall provide for action to support, improve, encourage and
promote:
access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in
innovation activities;
SME co-operation;
Innovation, including eco-innovation in enterprises;
innovation governance and culture;
economic and administrative reform for more entrepreneurship and
competitiveness in industry and service sectors.

Access to finance for the start-up and growth of SMEs

and investment in innovation activities

Objective

Indicators

Verification source

increasing investment volumes of
venture capital funds and
investment vehicles promoted by
business angels

Degree of change (in investment
volumes of venture capital funds
and investment vehicles
promoted by business angels)

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

providing leverage to SME debt
financing instruments

Change in volume of investment
financing

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

The number of SMEs receiving

Annual reporting and monitoring,

12
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With regard to the Community Financial Instruments it should be the indicators shown are subject
to external variables and influences, not least the state of the economy and political conditions at
local, regional, national, and Community level.
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improving the financial
environment for SMEs

new financing

programme evaluation

Jobs created in SMEs receiving
new financing

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Total net disbursement

Annual reporting and monitoring

The number of SMEs receiving
new financing

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

SME co-operation
Objective

Indicators

fostering services in support of
SMEs

Verification source

Number of queries answered

Annual reporting and monitoring

Number of awareness raising
campaigns

Annual reporting and monitoring
Annual reporting and monitoring

Number of on-line consultations
carried out
contributing to measures helping
SMEs to cooperate with other
enterprises across borders,
including SME cooperation in the
field of European standardisation

Number of cross-border
cooperation projects carried out

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

promoting and facilitating
international business
cooperation

Number of international
cooperation projects carried out

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Innovation, including eco-innovation in Enterprises
Objective
Better innovation performance of
EU enterprises

Indicators
Employment in high-tech
services (% of total workforce)

Verification source
European Innovation Scoreboard
(this corresponds to the out-put
indicators currently used in the EIS)

High-tech exports - Exports of
high technology products as a
share of total exports
Sales of new-to-market products
(% of turnover)
Sales of new-to-firm not new-tomarket products (% of turnover)
Employment in medium-high and
high-tech manufacturing (% of
total workforce)
EPO patents registration per
million population
USPTO patents registration per
million population
Triadic patent families per million
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population
Number of domestic community
trademarks registration per
million population
Number of domestic industrial
designs registration per million
population
To foster sector-specific
innovation, clusters, networks of
excellence, public-private
innovation partnerships and
cooperation with relevant
international organisations,
initiatives and networks, and the
use of innovation management

More information on sector
specific innovation needs and
performances.
Increase of interaction and
cooperation among, clusters,
networks of excellence, publicprivate innovation partnerships
including science-industry
cooperation
SMEs using non-technological
change (% of SMEs)
University R&D expenditures
financed by business sector

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
European Innovation Scoreboard
European Innovation Scoreboard
European Innovation Scoreboard

Innovative SMEs co-operating
with others (% of SMEs)
To support national and regional
programmes for business
innovation

Number of joint or coordinated
programmes or actions.

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Number of enterprises benefiting
from the support from these joint
or coordinated programmes or
actions.

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Amount of national and regional
funding, as well as private cofunding leveraged for business
innovation per € 1 million CIP
contribution.

ET

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

supporting services, in particular
for trans-national knowledge and
technology transfer and
management of intellectual and
industrial property

Number of services provided

exploring new types of
innovation services

Results of evaluation with regard
to any new types of innovation
services tested

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

To support the market replication
of innovative technologies

Number of demonstrations
performed

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

To support the uptake and wider
use of environmental

Number of environmental

Annual reporting and monitoring,

Number of technology transfer
agreements resulting from the
services.
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Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
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technologies, to improve the
eco-efficiency of EU industry

technologies supported

programme evaluation

Indicators under development on
eco-efficiency and on the market
penetration of environmental
technologies

Innovation scoreboard, programme
evaluation

Entrepreneurship and Innovation culture
Objective

Indicators

Verification source

Encouraging entrepreneurial
mindsets, skills and culture, and
the balancing of entrepreneurial
risk and reward

Degree of change in propensity
to become an entrepreneur

Eurobarometer, programme
evaluation

Quality of regulatory and
administrative environment

Eurobarometer, programme
evaluation

Contributing to the definition and
promotion of competitiveness
strategies for industry and
service sectors

Number and quality of
contributions

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Facilitating mutual understanding
and learning between national
and regional
actors

Number of initiatives launched in
the area, including conferences
and studies

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Economic and Administrative Reform
Objective

Indicators

Verification source

Collecting data, analysing and
monitoring performance, and
developing and coordinating
policy

Number of qualitative studies in
the area

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

To support mutual learning for
excellence in national and
regional administrations

Number of new mutual learning
and cooperation projects and
networks

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

To promote awareness of
innovation and disseminating
good innovation practices

Number of awareness-raising
events/campaigns completed

Annual monitoring, programme
evaluation

Number of hits on Innovation
Portal web-site

ET

62

ET

5.3.3. The ICT Policy support programme
The ICT Policy Support Programme shall provide for the following actions:
(a)

development of the Single European information space and strengthening
of the internal market for information products and services;

(b)

stimulation of innovation through a wider adoption of and investment in
ICTs;

(c)

development of an inclusive information society and more efficient and
effective services in areas of public interest, and improvement of the
quality of life.

The indicators relevant to the ICT policy support programme build on the existing and
used Eurostat Information Society Policy and Structural indicators and on the eEurope
indicators. When these indicators are not sufficient to best capture measures of quality of
objectives or effectiveness of policy measures, other “soft” indicators are to be used
based on Eurobarometer surveys.
It should be remembered that these indicators are also subject to review and update.

Objective

Indicators

Verification source

Development of single European
information space;

Quality and effectiveness of
content accessibility by different
devices

Eurostat
Information
Society
Structural
Indicators;
Eurobarometer survey - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope Indicator13 4 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

ensuring seamless access to
ICT–based
services
and
establishing
appropriate
framework conditions for rapid
and appropriate take up of

13
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Speed of interconnections and
services available between and
within national research and
education networks (NRENs)
within EU and world-wide

Liste des indicateurs d’étalonnage pour le plan d’action eEurope - 13493/00 - ECO 338 - n° doc
préc. : 10486/00 ECO 216 CAB 7 SOC 266 EDUC 117. The eEurope indicators are subject to a
process of periodical revision and update in the course of eEurope Action Plans and follow-up
initiatives.
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converging
digital
communications and services.
Issues
at
stake
include
interoperability and higher levels
of security and trust

Percentage of EU web sites in the
national top 50 visited

eEurope Indicator 22 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation
Eurobarometer survey - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Perceived quality of public service
multilingual websites
Eurostat

Citizens access to and use of the
Internet
Eurostat

Enterprises access to and use of
ICTs
Eurostat
Information
Indicators

Society

Policy

Perceived security. Quality of
filtering technologies. Number of
network
security
concerns.
Number of criminal cases on the
internet.
Internet
users'
experience and usage regarding
ICT-security. (** see below).

Wider adoption of and investment
in ICTs,

Eurostat / OECD indicators on
ICT investment

ENISA monitoring; Eurobarometer
survey;
Eurostat
Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Eurostat
Information
Society
Structural Indicators – OECD
statistical
reports
Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator (22- iii – iv) Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
promoting
innovation
in
processes, services and products
enabled by ICT, notably in SMEs
and public services, taking into
account the necessary skills

ET

Amount
of
government
information (by pages or by
megabytes) which is digitalised
and available on line
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requirements, accelerating the
translation of ICT research results
into practical applications

facilitating public and private
interaction as well as partnerships
for accelerating innovation and
investments in ICTs, increasing
the attractiveness of Europe as a
place to invest in innovation in
ICT

promoting and raising awareness
of the opportunities and benefits
that ICT brings to citizens and
businesses, stimulating debate at
the European level on emerging
ICT trends

Employment in the on-line content
sector

Percentage of companies that buy
and sell over the Internet
Definition

eSkills
reports;
Eurostat
eLearning indicators - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 16 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation
Public use of government on-line
services - for information/ for
submission of forms

eEurope indicator 18 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Percentage of public procurement
which can be carried out on-line
eEurope indicator 19 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Inclusive Information Society,
more efficient and effective
services in areas of public interest
and improved quality of life.

Information
Indicators

Society

Policy

Quality and efficiency of on-line
services. Impact on quality of life

widening ICT accessibility and
digital literacy;
reinforcing trust and confidence
as well as support of ICT use,
addressing in particular privacy
concerns;
improving the quality, efficiency
and availability of electronic
services in areas of public interest
and for ICT enabled participation,
[including interoperable panEuropean or cross border public
services as well as the
development of common interest
building blocks and sharing good
practices].

ET

Information
Indicators

Society

Policy

Percentage of teachers using the
Internet
for
non-computing
teaching on a regular basis

Percentage of workforce with (at
least) basic IT training

Eurostat - Annual reporting and
monitoring,
programme
evaluation

Eurobarometer survey - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 10 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 11 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 12 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 13 - Annual
reporting
and
monitoring,
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Number of places and graduates
in ICT related third level education

programme evaluation

Percentage of workforce using
telework
Definition

** (as above)
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5.3.4. The Intelligent Energy Europe Programme
The proposed programme aims to support sustainable development in the energy context,
making a balanced contribution to the achievement of the following general objectives:
security of energy supply, competitiveness, and environmental protection. The Union has
set itself clear quantitative targets for the uptake of sustainable energy to be achieved by
2010. These include:
• doubling the share of renewable energy sources in EU energy consumption to reach
12%,
• increasing to 22% the share of electricity generated by renewable sources and
• increasing up to 5.75% the share of bio-fuels in all petrol and diesel used for transport.
• Rationalise and stabilise energy consumption to reduce energy intensity, aiming at
saving at least 1% more energy each year.
A number of more qualitative targets are also to be achieved such as increased sales of
energy efficient products/appliances, expand high-efficient cogeneration, reduced energy
consumption of energy-using products and number of products complying with ecodesign requirements. A proposal has also been made for Member States to further reduce
the amount of energy distributed to final consumers by 1% per year.
The objectives and a non-exhaustive list of key baseline indicators are presented in the
table below:

Objectives

Key baseline indicators

Justification / source

To provide 22% of electricity from
renewable sources in EU-15 (21%
in EU-25)

Contribution of renewable energy
sources
to
total
electricity
generation. (Eurostat data).

2001/77/EC: The Promotion of
Electricity from renewable energy
sources in the internal energy
market

To have 5.75% of biofuels in all
petrol and diesel used for transport
by 2010

Biofuels production (contribution to
total petrol and diesel market).

2003/30/EC. Promotion of the use
of biofuels or other renewable fuels
for transport

Hectares growing biomass for
biofuel production. (Eurostat data)
Rationalise and stabilise energy
consumption to reduce energy
intensity, aiming at saving at least
1% more energy each year.

ET

Electricity generated by CHP plant
(Eurostat data)
Other indicators can also be used
to indirectly measure the impact of
a number of energy savings
Directives. They can be used to
measure impacts in terms of CO2
emissions, energy intensity and

67

2004/08/EC:
Promotion
of
cogeneration based on useful heat
demand.
2002/91/EC. Directive on the
Energy Performance of Buildings
COM(2003) 739: Proposal for a
Directive on energy end use

ET

energy and electricity consumption:
•
•
•
•
(Voluntary
initiatives)
Energy
efficiency labelling to contribute
towards
reducing
energy
consumption

efficiency and energy services.

CO2 emissions per capita
Energy intensity
Final energy consumption
Final household energy
consumption by fuel

Baseline indicators could include
data on the average energy
efficiency of appliances sold, the
improvements in energy efficiency
of appliances (rating A to G, now to
be A++)

Energy labelling Directives:
•
•
•
•

For eco-design, could cover a wide
range of products, including heating
and water heating equipment,
electric motor systems, lighting,
domestic
appliances,
office
equipment, consumer electronics
and air conditioning systems.

•
•
•
•

95/12/EC – Household
washing machines
95/13/EC – Household electric
tumble driers
96/60/EC – Household
combined washers-driers
97/17/EC – Household
dishwashers
98/11/EC – Household lamps
2002/40/EC -Household
electric ovens
2002/31/EC - Household airconditioners
2003/66/EC - household
electric refrigerators, freezers
and their combinations

Minimum
energy
efficiency
requirements for energy using
products:
•
•
•

92/42/EC – Hot water boilers
96/57/EC – Household electric
refrigerators, freezers and
combinations
2000/55/EC – Ballasts for
fluorescent lighting

Regulation (EC) No 2422/2001 energy
efficiency
labelling
programme for office equipment
(Energy Star)
COM(2003)453: Proposal for a
Directive
on
establishing
a
framework for the setting of Ecodesign requirements for energy
using products
Establishing the internal energy
market

Degree of openness for gas and
electricity markets (Eurostat data)

Electricity and Gas Directives on
establishing the internal energy
market (Directives 96/92/EC and
98/30/EC respectively)

5.4. Method of Implementation (indicative)
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The method chosen for the implementation of the action is:

Centralised Management.

The action will be partly directly managed by the Commission and partly
indirectly by delegation to national public-sector bodies/bodies with publicservice mission (the European Investment Fund) for the implementation of the
Community financial instruments for SMEs.

Concerning other possibilities for indirect management and given the nature of the
actions and projects planned within the proposed programme (2007-2013), the
Commission considers making use of an existing executive agency or creating a
new one. This will concern only tasks that do not involve political choices.
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6. MONITORING AND EVALUATION

Regular monitoring of the implementation of the framework Programme and of its
specific programmes is foreseen, in accordance with the principles of sound financial
management. Monitoring shall include the drawing up of regular reports on progress
made in implementing the supported activities by means of financial implementation,
results and impact indicators. Audits of individual programme elements will also be
carried out on a regular basis, as part of the annual programming and management cycle
of the Commission.
The Commission shall also establish, for each specific programme, an annual
implementation report regarding the supported activities by means of financial
implementation, results and impact indicators.

6.1. Evaluation
6.1.1. Ex-ante evaluation
The Entrepreneurship and Innovation Programme14
A combined impact assessment and ex-ante evaluation for a Programme of Community
Support for Entrepreneurship and Enterprise Competitiveness was carried out in 2004.
The current multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in
particular for small and medium-sized enterprises (SMEs), adopted by Council Decision
2000/819/EC will end at the end of 200615. The Commission therefore undertook an
extensive combined impact assessment and ex-ante evaluation of the programme foreseen
to follow on from the MAP, which would also incorporate certain Innovation activities
from the Framework Programme for Research and Technical Development.
The combined impact assessment and ex-ante evaluation was used to formally verify that
the financial intervention as proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to
the needs, problems and issues that it is supposed to address. It also helped to ensure that
this intervention is complementary to, coherent with and not in contradiction with other
public interventions and that the necessary monitoring and evaluation systems are being
designed into the programme in order to facilitate the intermediate and ex-post
evaluations to take place at a later date. It examined alternative policy approaches in view

14
15
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It was originally due to end at the end of 2005. However, due to the decision to examine the
possibility to establish a Competitiveness and Innovation framework Programme, a procedure to
prolong the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular
for small and medium-sized enterprises to 31 December 2006 is currently underway.
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of the pursued objectives and explains why the Commission opted for the proposed
programme design and its delivery method. It presented the expected economic, social
and environmental impacts of the proposed new programme, and dealt with the costeffectiveness of the proposed programme. It described what was considered to ensure that
monitoring and future evaluations of the programme will be possible and reliable.
Potential risks for fraud and counter measures were also contemplated. A detailed public
consultation of stakeholders was carried out when designing the proposal for the new
programme. The combined impact assessment and ex-ante presents its design, the results
obtained and how the gathered views and comments have been dealt with in preparing the
programme16.

The ICT policy support Programme
Today, investments in ICTs and the use of on-line services in Europe is lower and slower
than our major competitors17, especially in service sectors. This is undermining the
Union’s potential for economic growth, for improving its public sector services and for
addressing major upcoming societal and economic challenges.
While the prime responsibility remains with business and national public administrations
when making their investment programmes, Community actions play a key role. Without
sufficient financial support:

o There will be insufficient support to pilot actions demonstrating the benefits of
ICT to citizens and businesses.
o The development of fragmented and non interoperable ICT based services of
public interest in the member states. Investment in ICT in public services in the
member states will be tens of Billion Euro per year in the next decade.
Community support is essential to ensure sharing best practice, costs reductions
and above all the development of interoperable solutions and pan European
services.
o A reduced budget will lead to a wide digital divide between a Europe that is aware
of ICT potential and a Europe that is far from innovation and best use of ICT.
o This also has effects on the integration of an enlarged Europe and will lead also to
the loss of cultural assets stemming from multilingualism and cultural diversity.
What impact will it have on the Lisbon goals?

16
17
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Final report available on request at ENTR-DEVELOP-ENTERPR-POLICY@cec.eu.int
Between 1995 and 2001, investment in IT capital goods ran at 1.6 % of GDP less than the US;
from Francesco Daveri, Why is there a productivity problem in the EU?, Centre for European
Policy Studies.
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A clear evidence of the role of ICT in achieving the Lisbon goals is its impact on
productivity growth. More than half of the productivity growth gap between Europe and
the US in the last decade was due to under investment in ICT.
In addition to being a high growth sector, ICTs represent a substantial and increasing part
of the added value of all innovative products and services which are the sources of new
economic activities and jobs creation.
The Intelligent Energy Europe Programme
An ex-ante evaluation of the renewal of the multiannual Community programme for
action in the field of energy “Intelligent Energy – Europe II” (2007-2013) was conducted
by a committed panel of high-level, independent experts, chaired by Ms. Lis Broome, all
belonging to the consortium that was formed by ECORYS Nederland BV, ECOTEC
Research and Consulting Ltd and COWI A/S. The experts have carried out a thorough
study based on a variety of inputs, including existing assessments of previous
programmes, relevant market reports and taking into account the results from wider
stakeholder consultations. The evaluation comprised seven stages, whose outcomes and
recommendations are summarised below. Some parts of it are further developed
elsewhere in this Financial Statement.
This evaluation has been used to formally verify that the financial intervention as
proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to the needs, problems and
issues that it is supposed to address. It also helps to ensure that this intervention is
complementary to, coherent with and not in contradiction with other public interventions
and that the necessary monitoring and evaluation systems are being designed into the
programme in order to facilitate the intermediate and ex-post evaluations to take place at
a later date.
The final report has been submitted to the Commission services on 26 May 2004 and is
available on request at tren-info@cec.eu.int.

6.1.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons
learned from similar experiences in the past)
The Entrepreneurship and Innovation Programme
External evaluations by independent experts18 have confirmed that the multiannual
programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and

18
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Final Evaluation on the Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship and in
particular for SMEs, SEC (2004) 1460 of 15.11.2004, also available at
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medium-sized enterprises (SMEs) (Council Decision 2000/819/EC), met its overall
objectives and that its delivery instruments are effective:
– The Community financial instruments for SMEs were found to have contributed
successfully to facilitating SMEs’ access to finance. They address recognised market
gaps or market failures which will continue to exist despite the integration of the
financial services market. In addition, greater visibility for the Community financial
instruments should be achieved. The role of the European Investment Fund (EIF) in
operating Community financial instruments for SMEs has been considered a best
practice.
– The evaluations have positively stressed the role of business support services for
SMEs. However, these evaluations suggested strengthening their transversal role
Network in the delivery of the programme, including raising awareness, promoting
and disseminating the programme including its instruments, activities and results.
– It was also suggested that activities aiming to exchanging experience and identifying
good practices between the Member States with a view to improve the environment
for entrepreneurship and enterprise become more focussed. Also, monitoring the
follow-up activities carried out by the Member States would add value in this regard.
The lessons learnt from evaluations are being applied directly in the new programme, as
demonstrated below:
How it is addressed by the proposed
programme:

What the evaluators found:
Lack of consistency between the objectives of
the programme and actions carried out under
the programme

Clear objectives and actions

Better integration of various policy making
instruments

Focus on stable objectives and transversal
delivery instruments for the entire programme

Visibility of the programme, including financial
instruments, should be improved

More awareness raising via programme
support and the transversal role of the business
and innovation support services

Allocated resources do not correspond to the
programme’s targets

Objectives and resources have been reviewed

Best projects, best practices studies should be
better promoted

More awareness raising via programme
support and the transversal role of the business
and innovation support services

Overall number of actions should be reduced to
enhance visibility

Will be achieved via the framework clear
objectives and actions

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/sec_2004_1460
_en.pdf
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The business support services Mission should
be redefined & adapted to the needs of
enterprises

Not only their mission, but also
management support will be re-oriented

the

As regards environmental technologies, the mid-term evaluation of the LIFE III
instrument confirmed that its part on Environment (LIFE-Environment) has demonstrated
and proven a variety of clean technologies in key areas, such as improving water quality
and recycling waste, the adoption of which will aid the implementation of EU
environmental policy.
Member States value the programme and feel that LIFE complements and fills the gaps in
national programmes. It is felt that LIFE projects are most effective where the private and
public sectors work together and where larger SME’s are involved. There has been
considerable debate both in the Commission and amongst Member States over the
definition of innovation and whether only projects that are innovative across Europe
should qualify for support. The evaluation criteria regarding the innovation character of
proposals has been reinforced consequently. In addition, nearly all stakeholders feel that
LIFE-Environment should improve the dissemination in particular as regards the
replication of the results of the projects funded.

The ICT policy support Programme
External evaluations by independent experts have confirmed that eContent, eTEN and
PROMISE (now Modinis) programmes, contribute to the achievement of their overall
objectives and guarantee value added. However, evaluations stated that the following
improvements are to be achieved in a number of areas, where the ICT Policy Support
Programme could provide ground for increased synergy, effectiveness and impact.

eContent
Main emerging needs have been identified as follows:
•
•

ET

to help overcome barriers originated by cultural, linguistic, legal, organisational
and technical European specificity that hamper usability and reusability,
searchability and interoperability of digital content in areas of public interest;
to pursue further the potential of digital content technologies for the availability of
“quality” content-based information services for businesses and citizens,
particularly those stimulated by the cross border re-use of public sector
information consequent to adoption of the Public Sector Information (PSI)
Directive6;
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•
•
•

to accompany the roll out of broadband networks and the deployment of “3G”
services by enhancing the process of development, use and exploitation of
suitable content;
to help attaining the full potential of distributed systems such as the World Wide
Web;
to improve structured access to existing good practices and initiatives;to facilitate
a more structured co-operation in the field of digital content at European level.

eTEN
The evaluation also pointed to the importance of the programme and the need to re-shape
it. In this sense too, the Commission should consider if needs may be better fulfilled by
supporting the roll-out of services that are operable in one MS to other MSs (i.e
replication of validated services) rather than simply looking to fund new services across
borders19
MODINIS (former PROMISE)
The MODINIS programme takes stock of the PROMISE experience and established the
necessary tools for improving coordination among member States and between them and
the EU, hence, possibly reinforcing the means of the Open Method of Coordination.

The Intelligent Energy Europe Programme
The outcomes and recommendations of available evaluations can be summarised as
follows.
•

•

•

19
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There is a real need for a Community led financial instrument to follow on from
the current programme beyond 2006. It will be an essential contribution to
achieving the EU targets and objectives for sustainable energy. It brings addedvalue to other Community and national initiatives.
The new programme should provide continuity to the support under the current
programme. It should concentrate on increasing the level of investment in
sustainable energy technologies, increasing the demand for sustainable energy and
strengthening administrative capacity to develop strategies and policies as well as
to implement existing regulations. It is very important that the programme links
directly with other Community and Member States programmes and policies in
order to guarantee mainstream funding, exploit synergies and multiply the impact
of the Community financial intervention.
The increased financial framework for the programme is in line with the evolution
proposed for the follow-on programme.

Intermediate Evaluation of the eTEN (formerly TEN-Telecom) Programmes (Executive Summary) –
European Commission, DG Information Society, December 2004.

75

ET

•
•

•
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As regards management, the Commission should later evaluate the performance
of the Intelligent Energy Executive Agency and consider the externalisation of the
programme management to this body.
The development of a monitoring indicator system is difficult, mainly because the
intervention favours both “hard” (result from the concrete replication projects)
and “soft” (result from the other measures funded through the programmes, e.g.
promotion, dissemination) impacts.
There are a number of potential risks that the proposed programme might face,
but most of them can be minimised through the careful design of the Work
Programme.

76

ET

6.1.3.

Terms and frequency of future evaluation

The framework Programme and its specific programmes shall be subject to
interim and final evaluations which shall examine issues such as relevance,
coherence and synergies, effectiveness, efficiency, sustainability and utility. The
interim evaluations may also include ex-post evaluation elements with regard to
previous programmes.
The interim and final evaluations of the specific programmes and the necessary
budgetary allocations shall be included in the respective work programmes of
those programmes.
The interim evaluation of the framework Programme shall be completed by 31
December 2009, the final evaluation by 31 December 2011.
The interim and final evaluations of the specific programmes shall be arranged
in a way that their results can be taken into account in the interim and final
evaluation of the framework Programme.
7. ANTI-FRAUD MEASURES
A large number of financial and administrative control mechanisms are provided for,
corresponding to the specific nature of the action concerned. They apply throughout the
process and include in particular:
Before contract signature:
-

Responsible definition of actions and drafting of specifications ensuring
controllability of the achievement of the required results and of the costs
incurred;

-

Qualitative and financial analysis of the tenders, proposals or applications for
subsidy;

-

Involvement of other Commission departments concerned in order to avoid any
duplication of work;

After contract signature:

ET

-

Examination of the statements of expenditure before payment, at several levels
(financial manager, responsible technical officers) and consultation of the
Commission departments concerned as regards the results;

-

Payment for the work, after acceptance, on the basis of a percentage estimated
before awarding the contract and in the light of a final financial report on the
action;
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-

Internal audit by the financial controller;

-

Local inspection to detect errors or other irregularities by examination of the
supporting documentation.

Information and monitoring of compliance with procedures by experts from the Member
States invited to the meetings of the Programme Committee referred to in Article 8(2).
Other bodies concerned, such as the European Parliament, will be fully informed about
the results
A large part of the proposed budget for the new programme will be dedicated to the
Community financial instruments. It is proposed that their management is continued to be
carried out with the European Investment Fund (EIF), building on the control and
monitoring arrangements currently in place. The EIF deals with intermediaries from the
financial sector with high professional standards. The EIF’s monitoring and control
procedures have been subject to multiple audits by external auditors and by the European
Court of Auditors and are found to operating satisfactorily. Additionally, it is proposed to
cooperate with International Financial Institutions such as the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) for the Capacity building. In these cases
management agreements will require the same standards of monitoring and control as
those with the EIF. In addition, the proposed Decision provides for monitoring and
financial control by the Commission (or any authorised representative), including the
European Anti-Fraud Office, and for audits by the Court of Auditors, which may be
undertaken in situ as necessary.
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8. DETAILS OF RESOURCES
8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost
(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

Entrepreneurship and innovation Programme
Operational
objective N° 1

provide for action to support, improve, encourage and promote access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities, including eco-innovation

Action 1

increase investment volumes of risk capital funds and investment vehicles promoted by business angels [art 11 (a)]

Action 2

provide leverage to SME debt financing instruments [ art 11 (b)]

Action 3

improve the financial environment for SMEs [art 11 (c)]

Sub-total Objective
n°1

117

130

143

148

158

170

170

1036

Of which total ECO

15

17

19

21

23

26

29

150

77

570

Operational
objective N°2
Action 1

Action 2
Action 3
Sub-total Objective
n°2

ET

provide for action to support, improve, encourage and promote creation of an environment favourable to SME co-operation
foster services in support of SMEs [art 12 (a)]
contribute to measures helping SMEs to cooperate with other enterprises across borders, including SME involvement in the field of European standardisation [ art 12 (b)]
promote and facilitate international business cooperation [art 12 (c)]
101

84

43

46

79

104

115

ET

(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Operational
objective N° 3
Action 1

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

provide for action to support, improve, encourage and promote innovation in enterprises, including eco-innovation
foster sector-specific innovation, clusters, innovation networks, public- private innovation partnerships and cooperation with relevant international organisations and the use of innovation management

Action 2

support national and regional programmes for business innovation [art 13 (b)]

Action 3

support the take-up of innovative technologies [ art 13 (c)]

Action 4

support services for trans-national knowledge and technology transfer and for intellectual and industrial property management [ art 13 (d)]

Action 5

explore new types of innovation services [art 13 (e)]

Action 6

foster technology and knowledge through data archiving and transfer [art 13 (f)]

[art 13 (a)]

Sub-total Objective n°
3

35

51

122

139

114

95

177

733

Of which ECOInnovation

24

26

44

53

65

41

71

324

Operational
objective N° 4

provide for action to support, improve, encourage and promote entrepreneurship and innovation culture

Action 1

encourage entrepreneurial mindsets, skills and culture, and the balancing of entrepreneurial risk and reward, in particular for young entrepreneurs [art 14 (a)]

Action 2

encourage a business environment favourable to innovation, enterprise development and growth [ art 14 (b)]

Action 3

support policy development and cooperation between actors, including national and regional programme managers [art 14 (c)]

Sub-total Objective n°
4

10,9

38,9

18,9

25,9

16,9

46,8

27,7

186

Of which ECOInnovation

2,5

9,5

4,5

7

4

11,5

7

46

Sub-total
objective n°3 and
n°4

45,9

89,9

140,9

164,9

130,9

141,8

204,7

919

Of which total ECOInnovatrion

26,5

35,5

48,5

60

69

52,5

78

370

ET

80

ET

(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

Operational
objective N°5

provide for action to support, improve, encourage and promote enterprise and innovation related economic and administrative reform

Action 1

collect data, analyse and monitor performance, and develop and coordinate policy

Action 2

contribute to the definition and promotion of competitiveness strategies related to industry and service sectors [art 15 (b)]

Action 3

support mutual learning for excellence in national and regional administrations [art 15 (c)]

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

[ art 15 (a)]

Sub-total Objective n°
5

19,1

9,1

13,1

14,1

15,1

11,2

24,3

106

Total objective 1-5

283,00

313,00

340,00

373,00

408,00

438,00

476,00

2631,00
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(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

ICT policy support Programme
Operational
objective N°1

provide for action to develop the Single European information space and to strengthen the internal market for information products and services

Action 1

ensure seamless access to ICT-based services and establish appropriate framework conditions for rapid and appropriate take up of converging digital communications and services, including interoperability, security
and trust aspects [art 27 (a)]

Action 2

improve the conditions for the development of digital content with a special emphasis on multilingualism and cultural diversity

Action 3

monitor the European Information Society, through data collection and analysis of the development, availability and use of digital communication services including the growth of internet, access to broadband as well
as developments of content and services [art 27 (c)]

Sub-total Objective
n°1

10

10

47

48

[ art 27 (b)]

49

51

52

Operational
objective N°2

provide for action to stimulate innovation through a wider adoption of and investment in ICTs

Action 1

promote innovation in processes, services and products enabled by ICTs, inn particular in SMEs and public services, taking into account the necessary skills requirements

Action 2

facilitate public and private interaction as well as partnerships for accelerating innovation and investments in ICTs;

Action 3

promote and raise awareness of the opportunities and benefits that ICTs bring to citizens and businesses and stimulate debate at the European level on emerging ICT trends [art 28 (c)]

Sub-total Objective
n°2

20

20

27

27

267

[art 28 (a)]

[ art 28 (b)]

28

29

30

181

Operational
objective N°3

provide for action to develop an inclusive information society and more efficient and effective services in areas of public interest and to improve quality of life

Action 1

widen ICT accessibility and digital literacy

Action 2

reinforce trust and confidence as well as support of ICT use, address in particular privacy concerns

Action 3

improve the quality, efficiency and availability of electronic services in areas of public interest and for ICT enabled participation, including interoperable pan-European or cross border public services as well as the
development of common interest building blocks and share good practices [art 29 (c)]

[art 29 (a)]
[ art 29 (b)]

Sub-total Objective
n°3

39,7

40,9

49

53

55

57

59

353,6

Total objective 1-3

69,70

70,90

123,00

128,00

132,00

137,00

141,00

801,60
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(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II Programme

VE)

provide for action to foster energy efficiency and the rational use of energy resources (SAVE)

Action 1

improve energy efficiency and the rational use of energy in particular in the building and industry sectors, with the exception of actions covered by Article 41 (STEER) [art 39 (a)]

Action 2

support the preparation of legislative measures and their application [art 39 (b)]

Sub-total Objective
n°1

23,5

25

31,25

37,75

50,85

53,8

61,65

283,8

Operational
objective N°2

provide for action to promote new and renewable energy sources and to support energy diversification (ALTENER)

Action 1

promote new and renewable energy sources for centralised and decentralised production of electricity and heat and supporting the diversification of energy sources, with exception of actions covered by Article 41
(STEER) [art 40 (a)]

Action 2

integrate new and renewable energy sources into the local environment and the energy systems [art 40 (b)]

Action 3

support the preparation of legislative measures and their application [art 40 (c)]

Sub-total Objective
n°2

24,5

27

38,25

40,5

Operational
objective N°3

provide for action to promote energy efficiency and the use of new and renewable energy sources in transport (STEER)

Action 1

support initiatives relating to all energy aspects of transport, and the diversification of fuels [art 41 (a)]

Action 2

promote renewable fuels and energy efficiency in transport [art 41 (b)]

Action 3

support the preparation of legislative measures and their application [art 41 (c)]

55,2

63,85

67,05

316,35

Sub-total Objective
n°3

12

18

20,5

21,75

30,95

34,35

42,3

179,85

Total objective 1- x

60,00

70,00

90,00

100,00

137,00

152,00

171,00

780,00

ET
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Competitiveness and Innovation framework Programme
Total 2007

Total 2008

Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total

Entrepreneurship and innovation
Programme

283,00

313,00

340,00

373,00

408,00

438,00

476,00

2631,00

ICT policy support Programme

69,70

70,90

123,00

128,00

132,00

137,00

141,00

801,60

INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II
Programme

60,00

70,00

90,00

100,00

137,00

152,00

171,00

780,00

412,70

453,90

553,00

601,00

677,00

727,00

788,00

4212,60

CIP Total

ET
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8.2. Administrative Expenditure
The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. The
allocation of posts should take into account an eventual reallocation of posts between
departments on the basis of the new financial perspectives
8.2.1. Number and type of human resources
This table only shows ADDITIONAL posts needed for the framework Programme
implementation.

Types of
post

Staff to be assigned to management of the action using additional resources
(number of posts/FTEs)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

A*/AD

15

-

-

-

-

-

B*,
C*/AST

15

-

-

-

-

-

-

Other
staff91
financed by art. XX
01 04/05

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

TOTAL

30

Officials
or
temporary
staff89
(XX 01
01)

2013

Staff financed90 by
art. XX 01 02

8.2.2. Description of tasks deriving from the action
11 additional posts (5 AD and 6 AST) are necessary for the increased workload
in DG Economic and Financial Affairs related to the increase of budget for the
financial instruments for SMEs and the implementation of the capacity
building.

10 additional posts (4 AD and 6 AST) are necessary for ensuring the overall
coordination of the programme in DG Enterprise and Industry and to the
implementation of the new instruments in support of innovation.

89
90
91

ET

Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is included within the reference amount.
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ET

5 additional posts (2 AD and 3 AST) are necessary for the increased workload
in DG Environment related to the follow-up of the programme and the
implementation of new actions regarding eco-innovation. It should be noted
that the phasing out of the current LIFE programme and the launch of the
future LIFE+ will allow only limited re-allocation of staff to these new tasks.

4 additional posts (4 AD) are required to manage the ICT actions in DG
Information Society and Media.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)
The Programme will mainly be managed by posts currently allocated to the
management of the programmes to be replaced by the CIP.
If the structure of the new financial perspectives allows for a shift between the
two establishment plans:
•

23 Research posts in DG Enterprise and Industry currently working in
Innovation (FP6) are to be transformed in “Fonctionnement” posts, as
from 2007 (14 AD, 9 AST), as some activities, currently performed
under the FP6, will be continued under the CIP;

•

16 Research posts in DG Information Society and Media are currently
working on non Research area and are to be transformed in
“Fonctionnement” posts, as from 2007 (11 AD and 5 AST) to work in
the ICT Programme. This is a “part” of the compensation already
requested by DG INFSO in the framework of the APS exercise 2006,
where 50 Research posts were requested to be transformed in
“fonctionnement“ posts.

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 –
Expenditure on administrative management)
EUR million (to 3 decimal places)
Budget line
2007

2008

(number and heading)

2009

2010

2011

2012

2013

TOT
AL

1 Technical and administrative
assistance (including related staff
costs)

ET
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Executive agencies92

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Other technical and administrative
assistance

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

30

37

40

47

50

55

- intra muros
- extra muros
Total Technical and administrative
assistance

286

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the
reference amount93
EUR million (to 3 decimal places)
Type of human resources

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Officials and temporary
staff (XX 01 01)

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

Staff financed by Art XX
01 02 (auxiliary, END,
contract staff, etc.)

-

-

-

-

-

-

-

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

(specify budget line)
Total cost of Human
Resources and associated
costs (NOT in reference
amount)

Calculation– Officials and Temporary agents
The cost of the 30 additional officials and temporary staff (XX 01 01) posts has been
calculated at an average cost of 108000 € per post year.
Total: 3.240.000

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

92

93

ET

To be determined; as far as the Intelligent Energy – Europe Programme is concerned, the same
proportion of expenses for the executive agency will be aimed for as under the Intelligent Energy –
Europe (2003-2006) programme.
Increase in staff only foreseen for the first year (2007), therefore costs remain stable throughout the
period.
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EUR million (to 3 decimal places)

Year
n

Year
n+1

Year
n+2

Year
n+3

Year
n+4

Year
n+5
TOTAL
and
later

XX 01 02 11 01 – Missions

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 03 – Committees94

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 05 - Information systems

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Total
Other
Management
Expenditure (XX 01 02 11)

3

Other
expenditure
of
an
administrative
nature
(specify
including reference to budget line)

Total Administrative expenditure, other
than human resources and associated
costs (NOT included in reference
amount)

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

It is envisaged to run the framework Programme with no additional administrative
expenditure not included in the reference amount, as compared to the current expenditure for
the implementation of the Programme’s elements as existing today.

94

ET

Specify the type of committee and the group to which it belongs.
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