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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. ei poolda seda, et nõukogu on komisjoni ettepanekuga võrreldes vähendanud liidu 2019. 

aasta eelarve rubriigis 1a ITRE-komisjoni pädevusvaldkonda puudutavatel 

eelarveridadel kulukohustuste assigneeringuid 3,61 % ja maksete assigneeringuid 0,22 

%; võtab teadmiseks, et komisjoni ettepanekus suurendati liidu eelarve rubriigis 1a 

ITRE-komisjoni pädevusvaldkonda puudutavatel eelarveridadel kulukohustuste 

assigneeringuid 3,9 % ja maksete assigneeringuid 1,8 % liidu 2018. aasta eelarvega 

võrreldes; tunneb heameelt, et 2019. aasta üldeelarves keskendutakse majanduskasvule, 

innovatsioonile, konkurentsivõimele, digiüleminekule, jätkusuutlikkusele, 

kliimamuutustele, energiatõhusale ja taastuvatel energiaallikatel põhinevale 

energiasüsteemile üleminekule vastavalt Pariisi kokkuleppele ning noor- ja naisteadlaste 

ja -ettevõtjate edule; 

2. on seisukohal, et teadusuuringud, VKEd ja konkurentsivõime annavad jätkuvalt 

otsustava panuse töökohtade loomisse ja majanduskasvu kogu liidus; leiab, et edukate 

programmide „Horisont 2020“ ja COSME jaoks 2019. aastal eraldatav eelarve peaks 

olema piisav, et tagada nende programmide jätkumine; 

3. rõhutab, et innovatsiooni ja murranguliste tehnoloogiate valdkonnas on vaja arendada 

juhtimispädevust; peab seetõttu kahetsusväärseks nõukogu olulisi kärpeid 

teadusuuringute ja innovatsiooni ühise strateegilise raamistiku kulukohustuste 

assigneeringute osas 0,3 miljardi euro võrra ja maksete assigneeringute osas 18 miljoni 

euro võrra, mis avaldab märkimisväärset negatiivset mõju programmile „Horisont 

2020“; peab eriti kahetsusväärseks kärpeid asjaomastel eelarveridadel, nagu 

„Teadusuuringute tugevdamine tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate valdkonnas“ 

ja „ Euroopa teadustaristu tõhustamine“, mille eesmärk on tõsta elatustaset, parandada 

juurdepääsu teadmistele ning edendada sotsiaalset ja majanduslikku arengut; võtab 

teadmiseks, et komisjoni ettepanekus nähakse 2019. aasta üldeelarves programmi 

„Horisont 2020“ puhul ette kulukohustuste assigneeringute suurendamine 8,5 %; tuletab 

meelde, et programm „Horisont 2020“ on mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 

suuresti alarahastatud, mille tulemusel on taotluste edukuse määr väiksem (11,6% ning 

mõne programmi puhul vaid 3%) kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal, mis 

tähendab seda, et liit rahastab teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas 

kõrgetasemelisi projekte vähem; kordab seetõttu, et on sügavalt mures, et komisjon on 

järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks kavandanud programmile „Euroopa 

horisont“ väheambitsioonika rahastamistaseme, ning kavatseb tagada sellele 

programmile peagi algavate mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 läbirääkimiste 

käigus minimaalselt vajaliku 120 miljardit eurot 2018. aasta hindades; rõhutab oma 

seisukohta, et Pariisi kokkuleppe kohaselt tuleks kliimaalaseid kulutusi praeguse 

mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes märkimisväärselt suurendada; 

4. on seisukohal, et ELi 2019. aasta eelarvet tuleks kasutada selleks, et toetada kõiki 

asjaomaseid rahastamisvahendeid noorte töötuse vastu võitlemiseks, eelkõige 

majanduslikult maha jäänud ELi piirkondades, keskendudes ettevõtluse ja digioskuste 

edendamisele; 
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5. tunnistab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tähtsust ja edukust; 

kahetseb, et EFSI-le täiendava rahastamise tagamiseks tuli vähendada programmi 

„Horisont 2020“ vahendeid; rõhutab, et liidu üldeelarvest ei tohiks uusi algatusi 

rahastada liidu olemasolevate programmide ja poliitikameetmete arvelt; kavatseb täita 

kohustust, mille parlament võttis EFSI-t käsitlevatel läbirääkimistel, lubades nimetatud 

programmile avalduvat mõju võimalikult palju vähendada ja suurendada asjaomaste 

eelarveridade assigneeringuid 2019. aastaks; 

6. tuletab meelde, kui oluline on edendada ulatuslikku koostoimet Euroopa ühendamise 

rahastu transpordi- ja digiprogrammide vahel, et maksimeerida finantsvõimendust 

selliste projektide puhul, mille eesmärk on edendada TEN-T koridoride digiüleminekut; 

7. peab tähtsaks energialiidu loomise lõpuleviimist ning samas ka Euroopa 

kliimaeesmärkide saavutamist, täites Pariisi kokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 

eesmärke; juhib tähelepanu Euroopa Parlamendi raportis puhta energia alase 

innovatsiooni kiirendamise kohta (2017/2084 (INI)) esitatud nõudele tagada suurem 

sidusus Pariisi kokkuleppe kohaste liidu kohustuste ja energialiidu viie üksteist 

vastastikku toetava mõõtme jaoks ette nähtud liidu rahastamispoliitika vahel; tuletab 

sellega seoses meelde nii energiatõhususe esmatähtsaks pidamise põhimõtet, mis on 

kiidetud heaks, kui ka liidu eesmärki jõuda taastuvenergia osas esikohale; nõuab 

tungivalt, et komisjon rahastaks vajalikke investeeringuid nendes valdkondades ja 

kestlikku arengut, pöörates tähelepanu kütteostuvõimetusele ja õiglasele üleminekule 

ning tagaks võrdsed tingimused keskkonnahoidlikumatele tootmisprotsessidele 

üleminekuprotsessil olevates majandusharudes, et saavutada 2050. aastal 

süsinikdioksiidiheitevaba majandus; tunneb sellega seoses heameelt komisjoni hinnangu 

üle, et kliimakulutuste osakaal ulatub 2019. aasta eelarves 20,1 %-ni, kuid kordab, et 

see ettepanek viib selleni, et kliimaga seotud meetmeteks eraldatakse aastatel 2014–

2020 vaid 19,4% liidu eelarvest; leiab, et nende eesmärkide täitmiseks tuleks Euroopa 

ühendamise rahastule jätta vajalikud rahalised vahendid; peab murettekitavaks nõukogu 

märkimisväärseid kärpeid Euroopa ühendamise rahastu energiaprogrammide 

kulukohustustes ja maksetes; 

8. on teadlik, kui tähtsad on ühiskonna probleemide lahendamiseks mõeldud eelarveread ja 

eelkõige eelarverida, mis on ette nähtud elukestva tervise ja heaolu parandamiseks, et 

tõsta liidus elatustaset; julgustab komisjoni säilitama nende eesmärkide jaoks piisava 

rahastamise ja peab nõukogu soovitatud kärpeid kahetsusväärseks; 

9. rõhutab, kui oluline on saavutada digitaalse ühtse turu eesmärgid, et parandada liidu 

digiüleminekut ja Euroopa majanduse, avaliku sektori ja kodanike e-kaasatust; 

tunnustab sellega seoses selliste algatuste nagu WIFI4EU tähtsust; peab nõukogu 

kärpeid selle algatuse puhul kahetsusväärseks; 

10. rõhutab, et VKEd on Euroopa majanduse oluline osa, kuna nad loovad liidus palju 

töökohti, ning peab vajalikuks VKEde jaoks soodsa ettevõtluskeskkonna loomist ning 

VKEde klastrite ja võrgustike toetamist; võtab siiski suure murega teadmiseks nõukogu 

kärped VKEde rahastamisvahendis, mis saadab Euroopa ettevõtjatele vastuolulise 

signaali; 

11. võtab teadmiseks Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi; rõhutab, 

et sellisele tegevusele tuleks anda värskeid ressursse, sest see avaldab märkimisväärset 
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mõju liidu eelarvele; väljendab muret nõukogu kärbete pärast Euroopa ühendamise 

rahastus ja Euroopa kosmoseprogrammides (nagu juhtpositsioon kosmoses ja 

Copernicuse programm), millega rahastatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise programmi, sest rahalisi vahendeid ei tohiks võtta tsiviilprogrammidest, et 

toetada programme kaitsevaldkonnas; 

12. rõhutab vajadust reformida Euroopa liikuvussektor, et saavutada liidus kestlik, puhas ja 

konkurentsivõimeline transport, muuta liidu autotööstus tuleviku vajadustele vastavaks 

ja saavutada meie kliimaeesmärgid; rõhutab seetõttu vajadust piisava rahastamise järele 

programmide puhul, millega toetatakse neid eesmärke, nagu Euroopa ühendamise 

rahastu transpordiprogramm ja kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte; 

on seetõttu mures nõukogu kärbete pärast nendes programmides; 

13. tuletab meelde, et kõikidele ITRE-komisjoni pädevusvaldkonda kuuluvatele ametitele 

on vaja tagada piisavad rahalised vahendid ja inimressursid, et nad saaksid oma 

ülesandeid nõuetekohaselt täita; rõhutab, et personali vähendamine 5 % võrra ja 

ümberpaigutamisreserv jõuavad praeguse üldeelarve raames lõpule, ning nõuab 

tungivalt, et komisjon hoiduks edaspidi taoliste meetmete võtmisest; nõuab, et 

vahendeid suurendataks vastavalt asjaomaste asutuste ülesannete suurendamisele; 

väljendab sellega seoses heameelt ENISA ja GSA töötajate arvu suurendamise üle; 

märgib murelikult, et see kasv on ebapiisav, ning nõuab ühtlasi ACERi töötajate arvu 

suurendamist, et amet saaks täita oma ülesandeid, ning juhib tähelepanu ka vajadusele 

võtta tööle ja hoida tööl väga spetsialiseerunud eksperte ning kavandada tulevasi 

ülesandeid ja kohustusi; 

14. rõhutab, et kuna Ühendkuningriik on teatanud osamaksude tegemisest 2019. ja 2020. 

aasta eelarvesse, ei tohiks Ühendkuningriigi liidust väljaastumine ITRE-komisjoni 

pädevusvaldkonda kuuluvaid programme otseselt mõjutada; 

15. rõhutab, et kui liit ei suuda maksete assigneeringute puhul täita oma õiguslikke ja 

poliitilisi kohustusi, kahjustab see tõsiselt liidu usaldusväärsust ja seab tõsise kahtluse 

alla ELi institutsioonide suutlikkuse oma rolli täita; rõhutab, et eeltoodut võimendab 

asjaolu, et liit on lähenemas praeguse mitmeaastase finantsraamistiku lõpule ja seega 

tuleb mitmeaastaste programmide rakendamisega kiiresti edasi minna. 
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