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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb tõsist muret nõukogu ettepaneku pärast teha olulisi kärpeid komisjoni 2015. aasta 

eelarveprojektis, eriti sellistes tähtsates strateegilistes valdkondades nagu innovatsioon, 

sh sotsiaalne innovatsioon, teadusuuringud, kosmosetööstus, infrastruktuur, VKEd ning 

energeetika ja eriti energiajulgeolek, mis eeldab suuri investeeringuid energiataristusse, 

energiatõhususse, süsteemidevahelistesse ühendustesse ja taastuvenergia tootmisse; on 

kindlalt veendunud, et kärbete asemel tuleks komisjoni kavandatud eelarvet praegu 

hoopis märkimisväärselt ja julgelt suurendada, et väljuda majanduskriisist võimalikult 

ruttu; on seisukohal, et kavandatud kärped võivad kahjustada ELi konkurentsivõimet ja 

majanduskasvu;  

 

2. peab murettekitavaks asjaolu, et juba praegu on 2015. aasta eelarves puudu 

märkimisväärsel hulgal maksete assigneeringuid, milles nõukogu eelnevalt mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimistel kokku leppis, ning leiab, et kavandatud kärped 

raskendavad olukorda veelgi, kahjustades ELi programme nii, et need enam vajalikul 

määral ei toimi; toonitab vajadust võtta kõik asjakohased meetmed selleks, et täita liidu 

õiguslikud kohustused ja vältida maksete hilinemist sellistele olulistele sidusrühmadele 

nagu teadlased, ülikoolid, VKEd ja ettevõtjad; nõuab seepärast komisjoni eelarveprojekti 

täielikku taastamist ja rahastamise suurendamist konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, 

majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohalt strateegilist tähtsust omavates 

valdkondades; 

 

3. peab üllatavaks, et igal tippkohtumisel kordavad riigipead ja valitsusjuhid, kui tähtis on 

ELi eelarve majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks, ent samal ajal kärbib nõukogu 

eelarvet täpselt samades valdkondades; tuletab nõukogule meelde, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimiste ajal lepiti kokku mitmete programmide jaoks ette nähtud 

vahendite koondamine võimalikult perioodi algusse; on veendunud, et suured kärped 

rubriigi 1a kulukohustuste ja maksete assigneeringutes on vastuolus mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimistel saavutatud kompromisskokkuleppega; 

 

4. peab murettekitavaks, et nõukogu vähendas rubriigis 1a kulukohustuste assigneeringuid 

1,85% ja maksete assigneeringuid 8,57%; peab neid kärpeid täiesti vastuvõetamatuks, 

sest mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide varusid tuleks täielikult kasutada selleks, 

et toetada majanduse taastamist ja maksta toetusesaajatele välja kõik seni maksmata 

summad; 

 

5. peab esmatähtsaks vajadust toetada rohkem mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtteid (MVKEd) ja suurendada stabiilses ärikeskkonnas nende konkurentsivõimet, 

kuna nad moodustavad 99% ELi ettevõtetest ja annavad 80% kõigist liidu töökohtadest; 

peab samuti vajalikuks vähendada võimalikult palju suurettevõtetele ja 
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konglomeraatidele kuuluvate valitsevate turupositsioonide mõju, ergutada 

ettevõtlusvaimu ning toetada VKEde asutamist ja kasvu;  

 

6. nõuab vahendite suurendamist eelarverubriikides, millest eraldatakse MVKEdele ja 

ühistutele toetusi, ning nõuab, et 40% nende rubriikide vahenditest eraldataks 

sihtotstarbeliselt otsetoetusteks, et soodustada MVKEde ja ühistute stabiilset kasvu ja 

jätkusuutlikku arengut, eesmärgiga tulla toime kasvavate tootmiskuludega ja olla 

kooskõlas teadmistepõhise ühiskonna kujunemise ja tasakaalustatud majanduskasvul 

põhineva arenguga, eelkõige liikmesriikides, kus kriisil on olnud suurem mõju (MVKEde 

tegevuse lõpetamise seisukohast);  

 

7. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on vähendada lõhet tipptasemel olevateks peetavate 

ja muude üksuste vahel, et tagada, et teadust ja teadusuuringuid on võimalik toetada ka 

instituutides, mida ei peeta veel tipptasemel olevaks, kuid mis liiguvad selles suunas või 

võiksid sellele tasemele jõuda teiste, juba tipptaseme saavutanud üksustega koostööd 

tehes; on veendunud, et jätkuvalt tuleks püüelda eesmärgi poole jaotada raamprogrammi 

„Horisont 2020” assigneeringuid ühtlasemalt, et parandada varasemate teadusuuringute 

raamprogrammide tulemusel saavutatud seisu; 

 

8. tuletab meelde, et sellised mitmeaastased programmid nagu „Horisont 2020”, COSME, 

Euroopa ühendamise rahastu ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm on strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmise ja seega ELi püsiva 

majanduskasvu kindlustamise jaoks elutähtsad; on veendunud, et programmide 

korrakohane toimimine on oluline ka kogu mitmeaastase finantsraamistiku vahendite 

tõhusaks ärakasutamiseks; juhib tähelepanu sellele, et mitmed elutähtsad programmid on 

alles algetapis ja nende rahastamist tuleks kiiremini tõhustada; toonitab, et ELi 

programmid on suutelised looma arvestatavat lisaväärtust; on veendunud, et 2015. aasta 

eelarve on aastateks 2014–2020 välja töötatud mitmeaastaste programmide eduka 

toimimise seisukohast otsustava tähtsusega; rõhutab, et sellepärast tuleb 2015. aasta 

eelarves ette näha kõik vajalikud meetmed, näiteks tuua kulukohustused eelarveperioodi 

algusesse, st nihutada investeeringud varasemale ajale, et programmid saaksid ilma 

edasiste viivitusteta hoo täielikult sisse; 

 

9. rõhutab, kui oluline on VKEde innovatsioon ELi majanduse taastumise toetamise 

seisukohast; ootab, et komisjon täidab oma õiguslikud ja eelarvelised kohustused VKEde 

rahastamisvahendi suhtes programmis „Horisont 2020”, ja palub, et nõukogu looks 

selleks asjakohase eelarve abil võimalused; nõuab, et komisjon looks alates 2016. aastast 

VKEde rahastamisvahendile eraldi eelarverea, et võimaldada eelarve üle selgemat 

järelevalvet ja kontrolli ning tagada eelarve täitmisel tegelik alt üles lähenemisviis; 

 

10. rõhutab, kui tähtsad on juhtivad Euroopa kosmoseprogrammid (nt Galileo ja Copernicus) 

uuenduste ja majanduskasvu ergutamise, konkurentsivõime suurendamise ning tulevikus 

ka ELi kodanikele igapäevaste teenuste osutamise seisukohast; juhib tähelepanu 

kosmosevaldkonna võimalusterohkusele VKEde jaoks; 



 

AD\1035008ET.doc 5/6 PE537.273v02-00 

 ET 

 

11. on veendunud, et strateegia „Euroopa 2020” rakendamine, mis on meie kliimaeesmärkide 

saavutamiseks, majanduskasvu ergutamiseks ning taastuvenergia ja vähese CO2-heitega 

tehnoloogia sektorites töökohtade loomiseks äärmiselt oluline, eeldab paremat juhtimist 

ja suuremat kooskõlastamist ELi, liikmesriikide ja piirkondade vahel, aga ka 

konsulteerimist tööstuse ja teadusasutuste esindajatega; nõuab võimalikult head 

koostoimet ELi fondide ja tööstusega arvestavate paindlike rahastamisvahendite vahel, 

aga ka ELi tasandi ja riikide kulude vahel; 

 

12. juhib tähelepanu sellele, et majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamiseks on väga 

tähtis taasindustrialiseerimine, mille käigus ühitatakse konkurentsivõime sotsiaalse 

kaasamise ja jätkusuutlikkusega, ning sellele, et 2020. aastaks peaks tööstus moodustama 

SKPst 20%, kusjuures selle eesmärgi saavutamiseks tuleb parandada ettevõtluskeskkonda 

(eriti VKEde jaoks) ning toetada sellise tugeva ja jätkusuutliku tööstusbaasi kujunemist, 

mis oleks ülemaailmsel tasandil konkurentsivõimeline; märgib, et ELi vahenditega on 

võimalik aidata säilitada investeeringuid Euroopa tööstusse, et edendada Euroopa 

taasindustrialiseerimist ja taastumist, ning seetõttu aeglustaks Euroopa tööstusse tehtavate 

teadusuuringuteks, innovatsiooniks ja taristu uuendamiseks mõeldud investeeringute 

edasine kärpimine oluliselt ELi majanduslikku taastumist;  

 

13. toonitab, kui olulised on taastuvenergia ning energia- ja ressursitõhusad tehnoloogiad 

selleks, et Euroopa püsiks teadustegevuse ja innovatsiooni esirinnas, ning kui tähtis on 

selliste tehnoloogiate väljatöötamine, suurendades samal ajal pikas perspektiivis Euroopa 

konkurentsivõimet; rõhutab, kui oluline on investeerida ülalnimetatud tehnoloogiatesse 

piisavalt vahendeid, et edendada võitlust kliimamuutuste vastu, aidates samal ajal luua 

Euroopas uusi jätkusuutlikke ettevõtteid ning kvaliteetseid ja hästitasustatud töökohti 

majandussektorites, kus kasv on kiire; 

 

14. peab kiiduväärseks ringmajandust käsitlevat paketti1, mille komisjon avaldas 2. juulil 

2014; nõuab piisavate vahendite eraldamist paketis ette nähtud meetmete rakendamiseks; 

 

15. nõuab kõigi ELi konkurentsivõimet ja majanduskasvu toetavate asjakohaste ELi organite, 

sealhulgas näiteks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ning rakendusametite 

piisavat rahastamist, et nad saaksid seadusandliku võimu antud ülesandeid nõuetekohaselt 

täita.  

                                                 
1 Komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ringmajanduse suunas: jäätmevaba Euroopa kava” 

(COM(2014)0398). 
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