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 – võttes arvesse Euroopa Liidu 
lepingu artikli 41 lõiget 2,
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Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine innovatsiooni, kestlikku 
arengusse, kodanikukaitsesse ja 
julgeolekusse

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kodanikesse ja kestlikku 
arengusse
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2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul luua kestlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ja töökohti, 
investeerida lahenduste leidmiseks 
rohkem innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, suurendada 
konkurentsivõimet, tagada turvaline, 
kindel ja rahumeelne Euroopa, parandada 
kodanike töö- ja elutingimusi, tugevdada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, toetada liitu võitluses 
keskkonnaprobleemide ja kliimamuutuste 
vastu, et ta suudaks täita Pariisi 
kokkuleppe kohustused, aidata kaasa ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide täielikule 
täitmisele ja viia ellu Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas;

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul tagada rahumeelne 
Euroopa, luua kestlikku ja kaasavat 
majanduskasvu ja töökohti, tugevdada 
töötajate õigusi ja parandada elutingimusi, 
tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, aidata kaasa 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide täielikule 
täitmisele ja viia ellu Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas, investeerida 
teadus- ja arendustegevusse, toetada liitu 
võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu eesmärgiga täita 
Pariisi kokkuleppe kohustused ning 
lõpetada ELi eelarvest igasuguste 
investeeringute tegemine fossiilkütustega 
seotud projektidesse; rõhutab, et selle 
kohustuse kinnitamiseks ja eeskujuks 
olemiseks ei rahastata ELi eelarvest 
investeeringuid, mille toimimiseks 
kasutatakse esmase toorainena fossiilseid 
energiaallikaid, ning et sedalaadi allikaid 
oleks lubatud kasutada ainult taastuv- ja 
puhtal energial põhineva taristu 
ehitamiseks;
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Innovatsioon ja teadusuuringud tulevaste 
lahenduste jaoks: kestliku ja kaasava 
majanduskasvu toetamine, et olla valmis 
muutusteks ja suurendada 
konkurentsivõimet

Innovatsioon ja teadusuuringud: kestliku ja 
kaasava majanduskasvu toetamine 
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5. rõhutab, kui tähtis on Euroopa tahe 
saavutada juhtroll põhitehnoloogiates, 
nimelt sellistes valdkondades nagu kosmos, 
tervishoid, keskkond, põllumajandus, 
ohutus ja transport; rõhutab vajadust 
tagada, et teadus- ja innovatsioonitegevus 
pakuks Euroopa vajaduste, probleemide ja 
konkurentsivõime jaoks jätkuvalt 
lahendusi, ning tuletab sellega seoses 
meelde alusuuringute olulist rolli; rõhutab, 
et üleminek programmilt „Horisont 2020“ 
programmile „Euroopa horisont“ peab 
olema sujuv, et tagada ettevõtetele, 
teadusasutustele ja akadeemilistele 
ringkondadele stabiilsus; tunneb väga suurt 
muret programmi „Horisont 2020“ 
märkimisväärse alarahastatuse pärast kogu 
perioodi vältel, mille tagajärjeks oli ka 
väga heade taotluste väike edukusmäär; 
kavatseb seetõttu tagada programmile 
„Horisont 2020“ järgmise aasta eelarves 
võimalikult suure iga-aastase eraldise, 
kasutades täielikult ära mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse ja 
finantsmääruse paindlikkussätteid; rõhutab 
ühtlasi, kui tähtis on süvendada 
koostoimet Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega; 

5. rõhutab, kui tähtis on Euroopa tahe 
saavutada juhtroll põhitehnoloogiates, 
nimelt sellistes valdkondades nagu kosmos, 
tervishoid, keskkond, põllumajandus, 
ohutus ja transport; rõhutab vajadust 
tagada, et teadus- ja innovatsioonitegevus 
pakuks Euroopa vajaduste, probleemide ja 
konkurentsivõime jaoks jätkuvalt 
lahendusi, ning tuletab sellega seoses 
meelde alusuuringute olulist rolli; rõhutab, 
et üleminek programmilt „Horisont 2020“ 
programmile „Euroopa horisont“ peab 
olema sujuv, et tagada ettevõtetele, 
teadusasutustele ja akadeemilistele 
ringkondadele stabiilsus; tunneb väga suurt 
muret programmi „Horisont 2020“ 
märkimisväärse alarahastatuse pärast kogu 
perioodi vältel, mille tagajärjeks oli ka 
väga heade taotluste väike edukusmäär; 
kavatseb seetõttu tagada programmile 
„Horisont 2020“ järgmise aasta eelarves 
võimalikult suure iga-aastase eraldise, 
kasutades täielikult ära mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse ja 
finantsmääruse paindlikkussätteid; rõhutab 
tungivat vajadust lähtuda liidu 
pühendumusest rahule ning nõuab 
kindlalt, et programmi „Horisont 2020“ 
rahastamise suurendamine tuleks heaks 
kiita üksnes tingimusel, et täielikult 
keelatakse ELi eelarvest kahesuguse 



AM\1179358ET.docx PE635.435v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

kasutusega tehnoloogia teadusuuringute 
programmide või sõjalise otstarbega 
arendusprojektide rahastamine või 
tagamine;
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 5 a. teeb ettepaneku teha ELi 
investeerimispoliitika põhjalik analüüs; 
on veendunud, et InvestEU programm 
peab säilitama selge seose projektidega, 
mis võivad muuta tootmis- ja 
tehnoloogilist mudelit ning mis põhinevad 
täielikult taastuvatel energiaallikatel; 
rõhutab, et seejuures tuleb keskenduda 
kvaliteetse tööhõive loomisele koos 
energiasüsteemi ümberkujundamisega 
ning Euroopa avaliku sektori niisuguste 
ühiskondlikult kasulike 
investeerimisprojektide edendamisele, 
millel on antitsükliline profiil ja mis on 
koondunud puudust kannatavatesse 
piirkondadesse, kus neid kõige rohkem 
vajatakse; 
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9. on seisukohal, et ELi välispiiride ja 
sisejulgeoleku kaitse Euroopa piiri- ja 
rannikuvalvet ja Europoli tugevdades, 
sisepiirideta Euroopa Liit, Schengeni ala 
nõuetekohane toimimine ja ELi-sisene 
liikumisvabadus on lahutamatult seotud 
ja vastastikku kasutoovad; rõhutab samas, 
kui olulised on kindlad ELi 
investeeringud sisejulgeoleku valdkonnas, 
et tõhustada Eurojusti ja Euroopa 
Prokuratuuri tõhustatud toetusel muu 
hulgas ELi õiguskaitse- ja kohtuasutuste 
reageerimist piiriülese kuritegevuse ohule 
ning edendada teabevahetust; on 
seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
asutustele tuleb kohustuslikus korras 
tagada piisavad rahalised vahendid, 
töötajad ja töötajate koolitus, kuna nende 
rahastamise praegune tase on ebapiisav, 
arvestades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust, vajadust 
tehnoloogiliste uuenduste ja kohanduste 
järele ning nende olulist rolli 
liikmesriikide vahelise koostöö ja 
koordineerimise tugevdamisel; 

9. on seisukohal, et parim 
julgeolekupoliitika seisneb sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamises ning 
poliitikas, mis põhineb siseküsimustes 
usaldusel, demokraatial ja stabiilsetel 
tööalastel väljavaadetel; on veendunud, et 
välisküsimustes on parimaks poliitikaks 
rakendada kolmandate riikide suhtes 
õiglast kohtlemist, andes neile võimaluse 
arendada oma demokraatiat ja majandust 
ilma igasuguse majandusliku 
ekspluateerimiseta ning hakates tegema 
tõelist koostööd; rõhutab seetõttu vajadust 
seada esikohale sotsiaalsete 
investeeringute poliitika ja rakendada 
kaasavat lähenemisviisi, hõlbustades 
taotluse alusel ka vahendite andmist 
võimalike humanitaarkriiside ületamiseks 
kolmandates riikides;
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11. väljendab heameelt liikmesriikide 
pühendumuse üle ELi uuele kaitsealasele 
tegevuskavale ja nende valmisoleku üle 
süvendada Euroopa kaitsealast koostööd; 
rõhutab, kui tähtis on, et Euroopa 
Kaitsefondi esimese etapina käivitatakse 
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 
arendamise programm; nõuab, et liidu 
kaitse-eelarvet suurendataks veelgi ja 
seda rahastataks üksnes uutest 
assigneeringutest, et parandada Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni;

11. mõistab sügavalt hukka kõik 
katsed eirata Euroopa Liidu 
aluspõhimõtteid, milleks on rahu ja 
stabiilsus, ning Euroopa Liidu lepingu 
artikli 41 lõikes 2 sätestatud selget keeldu, 
mille kohaselt ei tohi ELi eelarvest katta 
kulusid, millel on sõjaline või 
kaitsepoliitiline tähendus; peab 
kahetsusväärseks kavasid käivitada 
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 
arendamise programm ning komisjoni 
ettepanekut luua Euroopa Kaitsefond, sest 
need hakkavad toimima relvatööstuse 
toetusena muude sotsiaalselt kasulike 
programmide arvelt; toonitab ELi 
pühendumust rahu kindlustamisele ja 
konfliktide lahendamisele;
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12. toetab kindlalt ELi pingutusi, mille 
raames võideldakse kasvavate 
julgeolekuohtudega, nagu 
radikaliseerumine ja vägivaldne 
äärmuslus Euroopas ja naaberriikides, 
ning selliste programmide paremat 
koordineerimist ELi tasandil;

12. toetab kindlalt sotsiaalse õigluse ja 
kaasatuse tagamise meetmeid, mis koos 
kolmandate riikidega tehtava rahumeelse 
ja õiglase koostööga moodustavad kõige 
tulemuslikuma lähenemisviisi 
vägivallavastases võitluses;
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