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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et komisjon peaks praeguse mitmeaastase finantsraamistiku toimimise 

põhjalikult läbi vaatama, millele peaks järgnema õiguslik läbivaatamine; 

2. toonitab, et aluslepingu kohaselt on nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu 

eelarvepädevad institutsioonid; nõuab seepärast Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist 

mitmeaastase finantsraamistiku määruse läbivaatamisse ja muutmisse; 

3. juhib tähelepanu sellele, et mitmeaastase finantsraamistiku määrus on alates selle 

vastuvõtmisest püsinud valdavalt muutumatuna, kuid muutunud on määruse rakendamise 

raamtingimused; juhib tähelepanu asjaolule, et sisulise läbivaatamise järel tuleks neid 

probleeme käsitleda seadusandlikus ettepanekus; juhib sellega seoses tähelepanu 

asjaolule, et pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse vastuvõtmist loodud sellised 

uued rahastamisvahendid nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) tuleks 

kirjendada nõuetekohaselt ELi eelarvesse, nii et neil ei oleks negatiivset finantsmõju juba 

kokkulepitud programmidele; 

4. märgib, et EFSI-l on märkimisväärne pikaajaline mõju ELi eelarvele; on veendunud, et 

EFSI investeerib erinevatesse projektidesse kui need, mis on sihikule võetud programmi 

„Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu puhul, ning seetõttu ei tasakaalusta EFSI 

täielikult programmiga „Horisont 2020“ seotud eelarveridu ja Euroopa ühendamise 

rahastut; rõhutab seetõttu, et ELi teadusuuringute ja innovatsiooni alaste eesmärkide 

saavutamiseks tuleb mitmeaastase finantsraamistiku muutmise käigus täielikult taastada 

nimetatud programmide ühehäälselt kokkulepitud rahastamise tase ning säilitada õige 

tasakaal toetuste ja rahastamisvahendite vahel; tuletab sellega seoses meelde, et 

energeetika ja telekommunikatsiooni valdkonnas on Euroopa ühendamise rahastu oluline 

energialiidu ja digitaalse liidu täielikuks väljakujundamiseks; rõhutab sellega seoses, et 

vähemalt 10 % elektrivõrkude vastastikuse sidumise eesmärgi täitmiseks on oluline tagada 

Euroopa ühendamise rahastu rahastamine; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et programmide „Horisont 2020“ ja COSME elluviimine on 

viinud väga kõrge vahendite kasutamise määrani ja selle tulemusel on programmi 

„Horisont 2020“ edukuse määr kujunenud väga madalaks, mistõttu potentsiaalsed 

taotlejad ei soovi oma projekte konkursile esitada; 

6. rõhutab veel kord, kui tähtis on tagada projekti ITER rahastamine, selleks et 

tuumasünteesist võiks saada üks tulevane usaldusväärne ja säästev energiaallikas ning et 

tööstusettevõtteid, VKEsid ja teadusasutusi veelgi enam koostööle õhutada; 

7. on veendunud, et ettepanekud uute poliitiliste prioriteetide kohta ei tohi tulla praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku juba kokkulepitud programmide, eelkõige „Horisont 

2020“, Euroopa ühendamise rahastu, COSME, Galileo ja Copernicuse ning 

liikmesriikidele sihtotstarbeliselt eraldatud assigneeringute arvel; toonitab, et praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku ülejäänud aja jooksul tuleks kõiki uusi prioriteete toetada 

uutest rahalistest vahenditest;  
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8. palub komisjonil kaitsta rahastamist, mis on mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

raames juba eraldatud Galileo, EGNOSe ja Copernicuse taristute kiireks ja täielikuks 

lõpuleviimiseks ja toimimiseks, samuti ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi 

(GNSS) eelnevate ja järgrakenduste ja Maa seire toetamiseks; kinnitab, et programm 

„Horisont 2020“ võib oluliselt aidata vähendada ELi sõltuvust kriitilise tähtsusega 

kosmosetehnoloogiate vallas; tuletab sellega seoses meelde, et programmi „Horisont 

2020“ kosmost käsitlev osa kuulub prioriteedi „Juhtpositsioon tööstuses“ ja eelkõige 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas“ 

raamesse; 

9. nõuab koordineerimise tugevdamist ja maksimeerimist EFSI, Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide ning programmide „Horisont 2020“, COSME ja Euroopa 

ühendamise rahastu vahel; 

10. palub eelarvepädevatel institutsioonidel kasutamata jäänud assigneeringud võimalikult 

paindlikult ümber suunata sellistesse rubriigi 1a programmidesse nagu „Horisont 2020“, 

COSME ja Euroopa ühendamise rahastu; 

11. märgib, et liidu programmid on aidanud parandada ELi VKEde juurdepääsu 

rahastamisele, eriti nende osas, kes tegutsevad raskes ja jätkuvas finantskriisis olevates 

liikmesriikides; nõuab, et programmile eraldataks rohkem vahendeid, et need jõuaksid 

suurema arvu VKEdeni ja rahuldaksid paremini nende eri vajadusi; nõuab eelkõige 

programmi „Horisont 2020“ VKEde rahastamisvahendi ulatuslikku laiendamist, et 

saavutada vähemalt raamprogrammi „Horisont 2020“ määruses sätestatud õiguslikult 

siduv summa; rõhutab, et rahastamise ja eeskätt riski finantseerimise kättesaadavus on 

paljude VKEde jaoks endiselt probleem; kutsub komisjoni üles tagama VKEde 

rahastamise suurem läbipaistvus, sh selgem ülevaade ja kontroll, ning tagama eelarve 

täitmisel tegelik alt üles lähenemisviis; 

12. tuletab meelde liidu unikaalset võimet käivitada rahvusvaheline koostöö ja võtta 

kasutusele avaliku sektori rahalised vahendid piiriüleste küsimuste lahendamiseks; 

rõhutab, et liidupoolne rahastamine võib tegelikult käivitada ja intensiivistada meetmeid, 

mida liikmesriigid ei saa üksinda võtta, ning luua koostoimet ja täiendavusi liikmesriikide 

meetmetega;  

13. on veendunud, et ambitsioonikad eesmärgid säästvas energiapoliitikas ning 

energiatõhususe ja ressursitõhususe poliitikas võivad anda Euroopa tööstusele ja 

majandusele tervikuna kulutõhusaid eeliseid; nõuab ELi ja liikmesriikide avaliku ning 

erasektori vahendite eraldamist investeerimiseks nendesse esmatähtsatesse 

valdkondadesse; on veendunud vajaduses tugevdada programmi „Horisont 2020“ 

koostoimet aruka spetsialiseerumise algatustega (RIS3), et tagada teadus- ja 

arendustegevuse tulemuste parem ärakasutamine ja toetada piirkondade majanduslikku 

lähenemist; 

14. nõuab mitmeaastase finantsraamistiku programmide vahehindamist, mille aluseks oleks 

nende tulemuste kõrvutamine seatud sihtide ja eesmärkidega, vahendite kasutamise 

suutlikkus ja ELi lisaväärtus ning ELi kulutuste haldamise keskse küsimusena uued 

poliitilised prioriteedid, võttes arvesse siiani tegemata väljamakseid ja praeguse 

raamistiku hilinenud rakendamist; toonitab ühtlasi, et valimistejärgne muutmine on 

võimalus mitmeaastase finantsraamistiku parandamiseks, mis sisaldab endas vahendite 
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kasutamise, haldamise, kontrollimise ja aruandluse reformimist; nõuab, et muu hulgas 

usaldusväärsele finantsjuhtimisele keskenduva tulemuslikkuse hindamise põhjal 

nõuetekohaselt ellu viimata programmidele eraldatud sihtotstarbelised assigneeringud 

suunataks ümber hästitoimivatele programmidele; 

15. on seisukohal, et kõiki investeeringuid ja innovatsiooni toetavaid ELi eelarvevahendeid 

tuleks säilitada ja edasi arendada, ning ei näe vajadust üht või mitut neist vahenditest teiste 

arvel eelistada; märgib, et ELi eelarve tähtis ülesanne on anda stiimulid kulutuste 

tegemiseks tulevikus ning toetada sidusust ja poliitika tulemuslikku elluviimist ELis. 
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