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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. ei hyväksy leikkauksia, jotka neuvosto on tehnyt unionin vuoden 2018 talousarvion 

otsakkeeseen 1 a teollisuuden, tutkimuksen ja energian alaa koskeviin budjettikohtiin ja 

joiden osuus on 4,5 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista ja 1,4 prosenttia 

maksumäärärahoista komission ehdotukseen verrattuna; panee merkille, että vuoden 

2018 unionin talousarvion otsakkeessa 1 a teollisuuden, tutkimuksen ja energian alaa 

koskeviin budjettikohtien maksusitoumusmäärärahoja on korotettu 5,5 prosenttia ja 

maksumäärärahoja 5,3 prosenttia unionin vuoden 2017 talousarvioon nähden; panee 

tyytyväisenä merkille, että komissio ehdottaa vuoden 2018 talousarviossa keskityttävän 

nuorten sukupolvien menestykseen sekä pysyvien ja laadukkaiden työpaikkojen 

luomiseen; toteaa, että komissio on ehdottanut nuorille tutkijoille tarjottavan tuen 

lisäämistä; toteaa tässä yhteydessä vastustavansa neuvoston tekemiä leikkauksia 

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) yrittäjyysohjelmien rahoitukseen; 

2. pitää erittäin valitettavina neuvoston esittämiä huomattavia leikkauksia, joiden määrä on 

0,5 miljardia euroa tutkimuksen ja innovoinnin yhteisten strategisten puitteiden 

maksusitoumusmäärärahoista ja 120 miljoonaa euroa maksumäärärahoista, koska niillä 

on valtava negatiivinen vaikutus Horisontti 2020 -ohjelmaan; panee merkille, että 

leikkauksia ehdotetaan, vaikka tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa on nykyään 

vuosittain noin 150 miljardin euron vaje; aikoo siksi kumota neuvoston esittämät 

leikkaukset kokonaisuudessaan; on huolissaan siitä, että Horisontti 2020 -ohjelman 

riittämätön rahoitus on johtanut hakemusten alhaiseen hyväksymisasteeseen; kehottaa 

komissiota kunnioittamaan Horisontti 2020 -ohjelman talousarvion jakautumista 

asetuksen (EU) N:o 1291/2013 liitteen II mukaisesti; 

3. kehottaa palauttamaan Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen 

budjettikohtien alkuperäisen vuotuisen rakenteen, jota leikattiin ESIR-takuurahaston 

rahoittamiseksi, ja kehottaa siksi hyödyntämään myös kaikkia nykyisen 

rahoituskehysasetuksen mukaisesti käytettävissä olevia rahoitusvaroja; muistuttaa 

pyytäneensä ESIR-rahastosta käydyissä neuvotteluissa, että näihin kahteen ohjelmaan 

kohdistuvat kielteiset vaikutukset pidetään mahdollisimman pieninä; on huolissaan siitä, 

että ehdotettu ESIR-rahaston voimassaoloajan pidentäminen voi heikentää edelleen 

Horisontti 2020 -ohjelmaa ja Verkkojen Eurooppa -välinettä; 

4. palauttaa mieliin, että energiaunionin tavoitteet ja unionin ilmastotavoitteet kuuluvat 

nykyisiin keskeisiin lainsäädännöllisiin painopistealueisiin; pyytää komissiota 

tarjoamaan tarvittavat taloudelliset resurssit tämän alan investointeihin; katsoo, että 

Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosiota varten tarvittavat varat olisi turvattava, 

jotta voidaan syventää unionin yhdennettyjä energiamarkkinoita, ja on huolestunut 

neuvoston Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosion maksusitoumus- ja 

maksumäärärahoihin esittämistä leikkauksista; 

5. korostaa, että digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteet on saavutettava, jotta voidaan 

edistää unionin talouden, julkisen sektorin ja kansalaisten digitaalista osallisuutta, ja että 
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siksi WIFI4EU-aloitteen kaltaiset lainsäädäntöaloitteet ovat ratkaisevan tärkeitä; 

kehottaa komissiota huolehtimaan tähän liittyvien budjettikohtien riittävästä 

rahoituksesta ja noudattamaan sitoumustaan, joka koskee investoimista WIFI4EU-

aloitteeseen vuosina 2017–2020; 

6. pitää kiinni siitä, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) on 

annettava riittävät määrärahat ja riittävästi henkilöstöä, jotta se selviytyy 

toimeksiantonsa laajentamisesta; ottaa lisäksi huomioon, että Euroopan GNSS-viraston 

tehtävänä on tukea Galileon tulevaa asianmukaista ja tehokasta hallinnointia ja että 

kyseisen viraston, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston sekä Euroopan 

innovaatio- ja teknologiainstituutin rahoituksen ja uusien virkojen määrä on edelleen 

riittämätön, jotta ne voisivat täyttää unionin lainsäädännöllä niille määrätyt uudet 

tehtävät; 

7. on tietoinen yhteiskunnallisia haasteita koskevien budjettikohtien ja etenkin elinikäisen 

terveyden ja hyvinvoinnin parantamista koskevan budjettikohdan suuresta 

merkityksestä, jotta voidaan parantaa elintasoa unionissa; kannustaa komissiota 

säilyttämään riittävän rahoituksen näihin tarkoituksiin ja pitää neuvoston ehdottamia 

leikkauksia valitettavina; 

8. korostaa, että pk-yritykset ovat olennainen osa unionin taloutta, koska ne luovat suuren 

määrän työpaikkoja unionissa, ja pitää tarpeellisena luoda pk-yrityksille myönteinen 

liiketoimintaympäristö sekä tukea niiden klustereita ja verkostoja; on tyytyväinen 

siihen, että komission ehdotuksessa lisätään pk-yrityksiä koskevan välineen rahoitusta 

ja jatketaan ESIR-rahaston rahoitusta; panee kuitenkin erittäin huolestuneena merkille 

komission COSME-ohjelmaan ja neuvoston pk-yrityksiä koskevaan välineeseen 

tekemät leikkaukset ja toteaa niiden antavan eurooppalaisille yrityksille ristiriitaisen 

viestin; 

9. panee merkille puolustusalan valmistelutoimen; korostaa kuitenkin, että tällaisen 

toiminnan rahoitukseen olisi osoitettava uusia resursseja, sillä se vaikuttaa merkittävästi 

unionin talousarvioon; tähdentää, että tutkimusosio tarvitsee lisärahoitusta vuoden 2020 

jälkeisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä; on huolestunut siitä, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiaosioon on otettu rahoitusta etupainotteisesti, jotta rahoitusta 

olisi käytettävissä vuosina 2019–2020 esimerkiksi unionin puolustukseen; 

10. panee merkille ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustusohjelmien määrärahojen 

lisäyksen; myöntää, että rahoitusapu käytöstäpoistoon on tarpeen, mutta pitää ohjelmien 

viivästyksiä valitettavina; kehottaa komissiota viivästysten vuoksi lisäämään 

määrärahoja järkevästi ja kunnollisen analyysin perusteella; 

11. korostaa, että unionin epäonnistuminen maksumäärärahoja koskevien oikeudellisten ja 

poliittisten sitoumustensa täyttämisessä vahingoittaisi vakavasti unionin luotettavuutta 

ja luottamus unionin toimielinten kykyyn hoitaa tehtävänsä heikkenisi merkittävästi. 



 

AD\1136557FI.docx 5/6 PE606.112v03-00 

 FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 2.10.2017    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

46 

7 

7 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, 

José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu 

Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick 

Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf 

Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, 

Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, 

Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, 

Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba 

Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, 

Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven 

Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen 

Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van 

Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna 

Záborská, Carlos Zorrinho 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Jens Geier, Françoise 

Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis 

Radtke 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Claudia Schmidt 

 



 

PE606.112v03-00 6/6 AD\1136557FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON 
ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

46 + 

ALDE Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck 

ECR Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław 

Krasnodębski 

PPE Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia 

Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, 

Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, 

Vladimir Urutchev, Werner Langen 

S&D Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, 

José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter 

Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin 

 

7 - 

EFDD Jonathan Bullock 

ENF Christelle Lechevalier, Nicolas Bay 

Verts/ALE Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms 

 

7 0 

EFDD Dario Tamburrano, David Borrelli 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 

 


