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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, kui tähtis on välja arendada tulevikku vaatava kliimamuutuste poliitikaga 

energialiit, digitaalne ühtne turg, kapitaliturgude liit ja Euroopa teadusruum, mis kõik on 

ühtse turu põhielemendid; rõhutab, et teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika on 

energeetika-, tööstus- ja digitaalvaldkonna poliitika võtmetähtsusega strateegiline 

komponent, ning toonitab vajadust eraldada sellele vajalikud eelarvevahendid; 

2. tuletab meelde, et kehtiva, 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kohaselt oli 

makseteks ette nähtud liikmesriikide kogurahvatulust vähem kui 1 %, mis oli võrreldes 

eelneva mitmeaastase finantsraamistikuga palju vähem ning kahjustas ELi majanduslikku 

ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja solidaarsuspõhimõtet; juhib tähelepanu sellele, et 

liikmesriike tabanud majandus- ja sotsiaalkriis ei ole veel kaugeltki möödas, samas kui 

juba on vaja tegeleda uute prioriteetide, probleemide ja ettenägematute kriisidega; on 

seetõttu seisukohal, et 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku eelarvet tuleks 

praeguse perioodiga võrreldes suurendada; palub komisjonil järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik kujundada viisil, mis selgesti kajastab praegusi ja uusi prioriteete ning 

võimaldab reageerida ennenägematutele kriisidele; rõhutab sellega seoses, et uusi 

prioriteete tuleks rahastada uutest vahenditest, seadmata ohtu pikaajalisi poliitilisi 

eesmärke ja programme; 

3. peab esmatähtsaks sulgeda koos 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

määrusega kõik 2020. aasta järgse Euroopa poliitika toimikud enne 2019. aasta Euroopa 

Parlamendi valimisi; palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti ettepanekud, mis 

käsitlevad kõiki Euroopa poliitikavaldkondi ja põhinevad praegu kehtivatel, pärast 

praeguses mitmeaastases finantsraamistikus kohaldamist ajakohastatud määrustel, et 

vältida uuel perioodil viivitusi programmide koostamisel ja rakendamisel; 

4. on seisukohal, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks peamiselt keskenduma 

valdkondadele ja projektidele, millel on selge Euroopa lisaväärtus, valdkondadele, mis 

soodustavad taasindustrialiseerimist, majanduskasvu, konkurentsivõimet ja reaalset 

innovatsiooni ning edendavad töökohtade loomist, näiteks teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm, et kiirendada üleminekut säästvale, maailmas 

juhtpositsiooni omavale ja teadmistepõhisele majandusele; 

5. rõhutab, et uue kestliku tööstuspoliitika strateegia toetamiseks tuleks tagada piisav 

rahastamine, et EL saaks arvesse võtta aina kasvavat konkurentsi ning digiüleminekust 

tingitud innovatsiooni rohkust ja mujal maailmas toimuvat rohestamist ning jõuda 

kestlikkuse, innovatsiooni, digiülemineku ja süsinikuvaese majanduse valdkonnas 

maailmas esikohale; nõuab vajalike rahastamiskavade tagamist ja laiendamist 

sihtotstarbelise ja optimeeritud investeerimis- ja rahastamiskava kaudu, mis hõlbustab 

sellise laiahaardelise tööstusstrateegia väljatöötamist, mis on suunatud põhilistele ELi 

tööstussektoritele ja kooskõlastatud ELi keskkonnapoliitikaga; 

6. kutsub komisjoni üles tagama rahastamist innovatsioonile, mille eesmärk on arendada 

välja vesinik- ja elektrisõidukite taristu ning pistik- ja salvestuslahendused ning jätkuvalt 

toetada ja arendada edasi selliseid algatusi nagu üleeuroopaline elektromobiilsuse algatus 
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ning kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte; 

7. tuletab meelde Euroopa Kontrollikoja hinnangut ELi veel täitmata kohustuse kohta 

kulutada 20 % oma eelarvest kliimameetmetele: kordab oma seisukohta, et tulevikku 

vaatav kliimamuutuste poliitika, energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtte 

rakendamine, heidete vähendamine, süsinikuvaene majandus, taastuvad energiaallikad 

ning arukas ja tänapäevane taristu peaksid olema energialiidu alustalaks ning seega tuleks 

need seada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus prioriteediks; 

8. on seisukohal, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleks ELi poolset 

rahastamist suurendada, sh struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu, et süvendada ELi 

energiaturu integratsiooni ja aidata ELil täita oma Pariisi kokkuleppe kohased 

kliimaalased eesmärgid, eelkõige peamiste energiataristuprojektide (nagu 

ühishuviprojektid) vallas; 

9. rõhutab, kui oluline on igakülgselt toetada üleminekuetapis olevate söetööstuse- ja CO2-

mahukaid piirkondi, et toetada energiasüsteemi ümberkujundamist, üleminekut vähese 

süsinikdioksiidiheitega majandusele ning elektritootmise, elektrivõrkude, süsinikdioksiidi 

kogumise, säilitamise ja kasutamise tehnoloogia moderniseerimist, eelkõige 

tööstussektoris, samuti kaugkütte ajakohastamist; leiab, et kliimaeesmärke arvestades 

peaks energiasektori ümberkujundamine tuginema olemasolevate vahendite 

kasutuselevõtmisele või energiasüsteemi ümberkujundamise fondi loomisele järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus, et hõlbustada struktuurilisi muutusi energiamahukates 

tööstusharudes ja süsihappegaasi tekitavates elektrijaamades ning stimuleerida 

investeeringuid vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse ja innovaatilistesse lahendustesse; 

10. leiab, et energialiidu heaks toimimiseks tuleb eraldada piisavalt vahendeid ning ELi 

energiaühendus tuleb muuta elujõuliseks, uuendada ja laiendada transpordi- ja jaotusvõrke 

ning hallata energianõudlust, -varustust ja salvestamist ELis; rõhutab, kui oluline on 

ühendada Euroopa Kaspia mere piirkonna, Lähis-Ida ja Kesk-Aasiaga ning investeerida 

Vahemere idapiirkonna maagaasi koridori, et vähendada sõltuvust Venemaa maagaasist; 

kordab vajadust tugevdada mitmepoolset energiakoostööd Musta mere piirkonnas; 

11. rõhutab, et Euroopa ühendamise rahastut tuleb ajakohastada ning see tuleb muuta 

mõjusamaks ja keskkonda säästvamaks, et kõrvaldada Euroopa energia- ja digitaristu 

puudused, toetades selleks võimsate ja säästvate üleeuroopaliste võrkude arendamist; 

nõuab, et prioriteetseks peetaks Euroopa võrkude horisontaalseid projekte, mis ühendavad 

taristu-, digitaalvaldkonna, energia- ja transpordiprojekte; 

12. juhib tähelepanu hiljutisele suundumusele suurendada rahastamisvahendite kasutamist; 

kordab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ei tohi toetuste asemel kasutada 

teadusuuringute ja innovatsiooni, energiatõhususe, energiaostuvõimetuse vastase võitluse, 

taastuvenergia ja tavapärase energiatootmise tehnoloogiate rahastamiseks 

rahastamisvahendeid, sest toetused tagavad stabiilse rahastamise, suurendavad 

kohapealseid tulemusi ja tagavad suurema kaasatuse selliste sidusrühmade puhul nagu 

akadeemilised ringkonnad, teaduskeskused, kohalikud avaliku sektori asutused, VKEd, 

kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kodanikud; rõhutab ka, kui olulised on 

investeeringud vähem väljaarendatud tehnoloogiatesse, eelkõige seoses taastuvate 

energiaallikatega; 



 

AD\1138922ET.docx 5/10 PE609.632v02-00 

 ET 

13. tuletab meelde, kui oluline on tagada rahastamine digitaalse ühtse turu lõpuleviimiseks, 

kasutades selleks täielikult ära spektrit, 5G ja internetiühendust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi telekommunikatsioonieeskirjade ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks kogu liidus, sealhulgas äärepoolseimates 

maapiirkondades; kutsub komisjoni üles pakkuma vajalikku tuge, et kõrvaldada 

keelebarjäär ja stimuleerida investeeringuid, mis aitavad luua 2025. aastaks Euroopa 

gigabitiühiskonna; rõhutab, et selline rahastamine peaks olema suunatud nn digitaalsele 

selgroole, mis toob kiudoptilise ja tagasiühenduse äärepoolsematesse piirkondadesse, 

tagades seeläbi kvaliteetseima gigabitiühenduse haridus- ja avalikele teenustele ning 

mobiilsetele tugijaamadele, et toetada 5G-d kohalikult; 

14. rõhutab ka vajadust paremini kooskõlastada ELi investeeringutega seotud vahendeid, 

sealhulgas neid, mis puudutavad innovatsiooni, teadmisi ja oskusi ning VKEde ja 

idufirmade juurdepääsu turgudele; rõhutab, kui oluline on jätkata selliste VKEdega seotud 

programmide nagu VKEde vahend ja COSME rahastamist ilma muudele programmidele 

takistuste tekitamiseta, et suurendada veelgi Euroopa Liidu VKEde konkurentsivõimet ja 

jätkusuutlikkust; 

15. rõhutab, kui oluline teha pingutusi selleks, et komisjoni uute programmide mõjust rohkem 

teada anda; 

16. tuletab meelde, et liikmesriigid on kehtestanud eesmärgi jõuda teadus- ja arendustegevuse 

valdkonnas 3 %ni SKPst, millest kaks kolmandikku peaks tulema erasektorist; palub 

liikmesriikidel selle eesmärgi täitmiseks täita oma riiklikke teadus- ja arendustegevusse 

investeerimise kohustust; kutsub liikmesriike üles suurendama oma teadus- ja 

arendustegevusse tehtavaid investeeringuid; rõhutab, et riiklike teadussüsteemide tõhususe 

suurendamiseks tuleks edasi kasutada selliseid vahendeid nagu poliitika toetusvahend; 

nõuab eeskirju, mis hõlbustaksid komisjoni koordineerimisel koostoimet tulevase 9. 

raamprogrammi ja liikmesriikide eelarvete vahel; 

17. tuletab meelde parlamendi nõudmist suurendada 9. raamprogrammi eelarvet vähemalt 120 

miljardi euroni, et suuta reageerida ühiskondlikele probleemidele, tagada Euroopa 

ülemaailmne konkurentsivõime ning teaduslik ja tööstuslik juhtroll teadus- ja 

uuendustegevuses ning aidata saavutada ELi kliimaeesmärke; nõuab lisaks suurema 

tähelepanu pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni elluviimisele ühisettevõtete kaudu 

ning põhitehnoloogiatesse investeerimise toetamist, et vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; nõuab eelkõige jõupingutusi, mis ergutaksid murranguliste, 

turgu loovate innovaatiliste algatuste loomist, eelkõige VKEde jaoks; 

18. väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle lihtsustada teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammi; nõuab, et neid jõupingutusi jätkataks 9. raamprogrammi 

puhul, et tagada kõigi liikmesriikide taotlejatele parem juurdepääs ja võrdsed võimalused 

uue süsteemi abil, mis põhineb taotluste hindamisel nende poolt antava lisaväärtuse ja 

võimalike tulemuste seisukohast; kutsub komisjoni üles hindama, kas ühekordsete 

maksete suurem kasutamine on toetusesaajate ja audiitorite jaoks parim valik; rõhutab, et 

ühtse auditi põhimõtte kehtestamine ja toetusesaajate raamatupidamistavade suurem 

aktsepteerimine tähendaks raamprogrammi toetusesaajate jaoks olulist lihtsustamist; usub, 

et järgmises raamprogrammis tuleks tugevdada alt-üles käsitust, kuna see aitaks edendada 

innovatsiooni; rõhutab, et investeerimine teadus- ja tehnoloogiataristusse on tipptasemel 
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teadusuuringute ja innovatsiooni arendamiseks hädavajalik; rõhutab kvaliteedimärgise 

edu; 

19. rõhutab, kui olulised on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) ja selle 

teadmis- ja innovaatikakogukonnad, mis vajavad piisavaid vahendeid, et arendada edasi 

oma haridusalast tegevust, edendada idufirmasid ja toetada innovatsiooni, mis aitab muu 

hulgas kaasa inimeste tervise parandamisele, energiaalasele üleminekule, digiüleminekule 

ja kliimameetmetele ning vastab peamistele väljakutsetele ja toob kasu kogu ühiskonnale; 

20. on sügavalt veendunud, et eelarveeraldised tervisele – mis on peamine inimeste 

elukvaliteeti ja heaolu määrav tegur – peavad olema 9. raamprogrammis suuremad kui 

programmi „Horisont 2020“ raames ning vajalikud summad tuleks eraldada 

mehhanismidele, millega tagatakse avalike teadusuuringute vajaduste prioriteediks 

seadmine ja avalikkuse õiglane investeeringutest kasusaamine; juhib tähelepanu sellele, et 

tervist määravaid tegureid on palju ja need hõlmavad muu hulgas toitu, keskkonda ja 

elustiili; nõuab seetõttu nn ühtset tervisekäsitust, sealhulgas teadus- ja arendustegevuse 

poliitikas; 

21. on seisukohal, et innovatsiooni, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja energiataristuga, 

sealhulgas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI) seotud toetuste ja 

innovaatiliste rahastamisvahendite kombineerimine võiks lihtsustada projektide 

rakendamist ning ergutada ja kindlustada erarahastamist; 

22. nõuab, et muudetud EFSI täidaks oma rolli majandusliku täiendavuse mõttes, edendades 

projekte, millel on positiivne välismõju, kuid suurem risk, kui erasektor on valmis endale 

üksi võtma, ning võimaldaks kaotada lõhe teadusuuringute ja turu vahel ning keskenduda 

turu-uuenduste edendamisele; nõuab Euroopa investeerimisnõustamise keskuse rolli ja 

suutlikkuse märkimisväärset tugevdamist, eelkõige proaktiivse rolli kaudu projektide 

ettevalmistamises; tuletab meelde, et EFSI rahastamine järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ei tohiks kaasa tuua negatiivset rahalist mõju muudele 

programmidele; 

23. palub komisjonil töötada mitmeaastase finantsraamistiku abil välja laiahaardeline, sidus ja 

pikaajaline tööstuspoliitika raamistik kultuuri- ja loomemajanduse rahastamise 

edendamiseks, et suurendada selle valdkonna konkurentsivõimet ja võimaldada sel täita 

oma potentsiaali kvaliteetsete töökohtade ja majanduskasvu loomisel, nii et sellest saaks 

kasu kogu liit; nõuab teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi ning programmi 

„Loov Euroopa“ vahelisi täiendavaid seoseid; palub komisjonil järgida Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 167 lõiget 4 ning muuta kultuuri- ja loomemajandus kultuuri- ja 

loomesektori ELi rahastamiskavades ja -programmides, eelkõige teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmis 

ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides horisontaalseks prioriteediks; 

24. palub komisjonil teha järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ettepanekuid 

regulatiivmenetluste kohta, mis hõlbustaksid, ergutaksid ja kooskõlastaksid ELi ametite 

toel koostoimet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, Euroopa ühendamise rahastu, 

programmi „Loov Euroopa“, programmi „Horisont 2020“ ning teadus- ja 

arendustegevusega seotud projektide vahel, mis aitaksid luua mahajäänud piirkondades 

innovatsioonisuutlikkust; palub komisjonil osaleda aktiivsemalt teadus- ja 

arendustegevusega seotud projektide koordineerimises eri rubriikide alla kuuluvate 



 

AD\1138922ET.docx 7/10 PE609.632v02-00 

 ET 

Euroopa eri fondide vahel, sealhulgas seoses aruka spetsialiseerumise strateegiate ning 

riigiabi eeskirjade läbivaatamisega; 

25. rõhutab, et järgmises ELi eelarves tuleks kosmoseprojektidele eraldada piisavalt palju 

raha, et kosmoseprogramme Galileo, Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS) ja Copernicus saaks jätkata ja edasi arendada, võttes arvesse esilekerkivaid 

kasutajavajadusi ja ELi poliitilisi prioriteete, eelkõige küberjulgeoleku suurendamist ning 

kanderaketiprogrammide, uute tehnoloogiate ning kosmose jälgimise ja seire tagamist; 

26. on kindlalt veendunud, et 9. raamprogrammis tuleks kosmoseprojektidele eraldada 

rohkem raha kui programmiga „Horisont 2020“, ja tulevasele ühisele 

tehnoloogiaalgatusele, mida hakatakse rakendama uuenduslike materjalide kasutamiseks 

kosmoseseadmetes ja orbiidilt lahkumiseks, tuleks eraldada tarvilikud summad, et 

tugevdada ELi kosmoseinnovatsiooni konkurentsivõimet; nõuab, et loodaks integreeritud 

riikliku satelliitside programm, mis tagaks Euroopa avaliku sektori asutuste jaoks 

kulutasuvad ja turvalised satelliitsideteenused; tuletab meelde, et on juba pikka aega olnud 

seisukohal, et kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik tuleks muuta liidu programmiks 

ja selle ulatust tuleks laiendada, ning arvab, et sellele eraldatud eelarvet tuleks vastavalt 

suurendada; 

27. juhib tähelepanu Euroopa Kaitsefondile ja ettepanekule, mille komisjon esitas hiljuti 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi kohta, mis peaks hõlmama 

2019. ja 2020. aastat; võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse esitada põhjalikum 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm ja kaitseuuringute toetamise 

programm, millest oleks kasu kõigil liikmesriikidel ja mis tagaksid tehnoloogilise arengu, 

mis jõuaks seejärel muude ühiskonna osadeni; on seisukohal, et järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus tuleks kõnealuseid kaitseprogramme rahastada lisavahenditest ja seega 

ei tohiks need mõjutada olemasolevate programmide eelarve-eesmärke; 

28. kordab Euroopa Parlamendi seisukohta, et mis tahes uusi poliitilisi kohustusi tuleks 

rahastada uute assigneeringutega, mitte paindlikkusvahendite ega olemasolevate 

programmide assigneeringute ümberpaigutamise kaudu; nõuab, et Euroopa Parlamendi 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni vastutusalasse kuuluvate olemasolevate 

programmide jaoks oleksid tagatud piisavad vahendid; 

29. tuletab meelde, et suurem paindlikkus, mis võimaldab võtta ettenägematutele 

olukordadele reageerimiseks kasutusele lisavahendeid, on väga tähtis; rõhutab siiski, et 

mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkusvahendite intensiivne kasutamine ei ole parim 

viis, kuidas astuda vastu keerulistele kriisidele, mis tõenäoliselt jätkuvad; on veendunud, 

et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku toomiseks tasemele, mis vastab liidu tegelikele 

vajadustele ja poliitilistele ambitsioonidele tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjoniga seotud valdkondades, on ilmtingimata vaja ELi eelarvesse lisada 

uued ELi omavahendid ja tulud; nõuab omavahendite kõrgetasemelise töörühma aruandes 

esitatud võimaluste põhjalikku kaalumist; nõuab, et omavahel seotaks ELi eelarve 

rahastamine ja poliitikavaldkonnad, kus EL on käivitanud hindade vähendamise (nt 

energiapoliitika, telekommunikatsioonipoliitika), sest see on kõige tõhusam ja turu suhtes 

kõige neutraalsem; 

30. märgib, et järgmises raamprogrammis tuleb arvesse võtta Ühendkuningriigi EList 

väljaastumist ja selle mõju ELi eelarvele; soovib, et ELi programmid, mis kuuluvad 
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tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni pädevusse, võiksid jääda muutumatuks, 

ning et selle eesmärgi täitmiseks võetaks sobivaid meetmeid; 

31. palub komisjonil hinnata kõiki eri poliitikavaldkondadele ja rahastamisvahenditele, 

sealhulgas liidu energiaga seotud rahastamisvahenditele ja fondidele antud hinnanguid, 

eelkõige mis puudutab tulemusi, ning kasutama neid hinnanguid uue mitmeaastase 

finantsraamistiku ettevalmistamisel; 

32. tuletab meelde, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) 

ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametile (ENISA) on antud rohkem ülesandeid ning 

seega on neil vaja piisavalt vahendeid kõikide, nii uute kui ka vanade ülesannete 

täitmiseks; rõhutab, et ka Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) ja elektroonilise side 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 

ülesannete nõuetekohaseks ja tõhusaks täitmiseks on vaja piisavalt vahendeid; nõuab, et 

kõikide tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni pädevusse kuuluvate ametite 

jaoks oleks piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid, et neil oleks võimalik oma ülesandeid 

nõuetekohaselt täita; 

33. on seisukohal, et tulevane mitmeaastane finantsraamistik peaks tagama maksimaalse 

prognoositavuse ja paindlikkuse, et seda oleks võimalik täiel määral kasutada; on ka 

seisukohal, et tulevase finantsraamistikuga tuleks tagada, et mis tahes ELi eelarve 

alatäitmisest tulenev ülejääk ja mittetäitmisest tulenevad vabastatud assigneeringud tuleks 

teha ELi eelarves uuesti kättesaadavaks; 
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