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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et aastateks 2021–2027 kavandatava mitmeaastase finantsraamistiku maht ei 
tohiks 2020. aasta tasemega võrreldes väheneda, ka mitte Brexiti korral, ning et uute ELi 
algatustega peavad kaasnema uued ja piisavad rahalised vahendid ja nende puhul tuleb 
kasutada kaasotsustamismenetlust; rõhutab, et piisavalt tuleks rahastada eelkõige Euroopa 
Liidu pikaajalisi poliitilisi prioriteete, nagu töökohtade loomise ja majanduskasvu 
edendamine, tulevikule orienteeritud ja konkurentsivõimelise Euroopa tööstuse 
väljakujundamine ning võitlus kliimamuutustega ülemineku kaudu vähese CO2-heitega 
majandusele, ning need peaksid jääma uue mitmeaastase finantsraamistiku programmi 
keskmesse;

2. rõhutab, et õigusriigi põhimõtte täielik austamine on usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline eeltingimus; toetab seetõttu uut mehhanismi, 
mis võimaldaks komisjonil kasutada tõhusaid ja asjakohaseid meetmeid majandusliku 
kahju ohu juhtumite puhul, mille on põhjustanud üldistunud puudused õigusriigi 
toimimises liikmesriigis, pidades eriti silmas võitlust ulatusliku korruptsiooniga;

3. nõuab arvandmete esitamiseks selget metoodikat, mis põhineb püsivhindadel;

4. tuletab meelde, et rahastamispoliitika ja projektid peaksid olema kooskõlas kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustustega; nõuab, et 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027 tõstetaks 
kliimaeesmärkide saavutamisele suunatud kulukohustuste osakaal 30 %ni, et hõlbustada ja 
võimaldada üleminekut süsinikdioksiidiheitevabale majandusele 2050. aastal;

5. kordab, et Euroopa Parlament nõuab programmi „Euroopa horisont“ eelarve suurendamist 
püsivhindades vähemalt 120 miljardi euroni, et reageerida asjakohaselt ühiskondlikele 
muutustele, tagada Euroopa ülemaailmne konkurentsivõime, inimeste heaolu ning 
teaduslik ja tööstuslik juhtpositsioon ning aidata saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kokkuleppe eesmärke; rõhutab vajadust kasutada programmi „Euroopa horisont“ 
investeeringuid selleks, et uurida, arendada ja tuua ühiskonda tehnoloogilisi ja 
mittetehnoloogilisi lahendusi pakiliste ühiskondlike muutuste tarvis, nagu võitlus 
kliimamuutustega ning üleminek säästvale ja taastuvenergiale, energia- ja ressursitõhusale 
mürgivabale ringmajandusele, säästvatele toidutootmis- ja põllumajandustavadele ning 
taskukohasele tervishoiule ja meditsiinile; tunneb heameelt, et ühissätete määrus annab 
võimaluse programmidele ette nähtud rahaeraldisi ühest fondist teise üle kanda, ning 
julgustab kõiki piirkondi oma teaduspotentsiaali arendama; on seisukohal, et selliste 
ülekannete tingimusi ja mehhanisme tuleks veel täpsustada, et tagada nende kokkusobivus 
struktuurifondidega ja vältida kahekordset auditeerimist; rõhutab, et rahaline toetus 
programmist „Euroopa horisont“ tuleks teha toetusesaajatele kättesaadavaks kiire, alt üles 
suunatud ja vähem bürokraatliku korra kohaselt ja toetusesaajatele tuleks pakkuda 
tehnilise abi teenuseid, mis juhiksid nad kõige sobivamate vahenditeni; on ühtlasi 
seisukohal, et tuleks soodustada koostoimet muude programmide ja 
rahastamisvahenditega, püüdes samal ajal asjaajamist võimalikult lihtsana hoida;

6. on seisukohal, et arvestades tõsist soovi muuta programm „Euroopa horisont“ 
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paindlikumaks, tuleks iga programmi vahendite kasutamise prioriteedid määrata kindlaks 
raamprogrammi õigusaktides, mitte mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppes;

7. toetab 3,5 miljardi euro eraldamist InvestEU-le; toonitab siiski selgelt, et seda summat ei 
tohiks võtta programmi „Euroopa horisont“ vahenditest, vaid see peaks programmist 
saadavat rahastust täiendama; on arvamusel, et InvestEU teadusuuringuid, innovatsiooni 
ja digiteerimist käsitlevas osas tuleks kasutada samu eeskirju kui eduka algatuse InnovFin 
puhul, kohaldada kõiki põhikriteeriume ja katta suurima riskiga osamakse;

8. tunneb heameelt Euroopa ühendamise rahastu energia- ja digitaalkomponentidele 
eraldatud summa üle, mille eesmärk on luua Euroopa energia- ja digitaristus praegu 
puuduvad ühenduskohad, toetades energia- ja digiteenuste valdkonnas võimsate, säästvate 
ja tõhusalt ühendatud üleeuroopaliste võrkude arendamist täielikus kooskõlas ELi 
pikaajaliste energia- ja kliimaeesmärkidega; on seisukohal, et Euroopa ühendamise 
rahastu peaks püüdma saavutada suuremat sünergiat, nagu on osutatud rahastu 
vahekokkuvõttes, eelkõige selleks, et kasutada paremini ära transpordi-, digitaal- ja 
energiataristute koostoimet; tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on 
üleminek vähese CO2-heitega süsteemile;

9. rõhutab Euroopa ühendamise rahastu määruses sätestatud keskse juhtimisstruktuuri 
tõhusust; märgib, et Euroopa ühendamise rahastusse üle kantud Ühtekuuluvusfondi osa on 
osutunud väga edukaks ja asjaomaste liikmesriikide rahulolu võimaldab kaaluda selle 
mehhanismi jätkamist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; teeb sellest tulenevalt 
ettepaneku eraldada Euroopa ühendamise rahastule Euroopa Regionaalarengu Fondist 20 
miljardit eurot ja kehtestada samad haldusnõuded, mida kohaldati Euroopa ühendamise 
rahastusse ülekantud Ühtekuuluvusfondi vahendite haldamisel; on seisukohal, et 
arvestades saadaolevate vahendite ja vajaduste suurt lõhet, aitaks see ettepanek Euroopa 
TEN-E projektide elluviimisega kiiresti edasi liikuda;

10. on üldiselt rahul komisjoni ettepanekuga eraldada uuele Euroopa kosmoseprogrammile 16 
miljardit eurot; nõuab siiski programmi üldeelarve mõõdukat suurendamist; rõhutab 
seoses programmi komponentidega vajadust eraldada rohkem vahendeid kosmose 
olukorrast ülevaate saamise (SSA) ja riikliku satelliitside programmile (GOVSATCOM), 
säilitades Copernicuse ja Galileo komponentidele ettenähtud eelarve samas mahus või 
suurendades seda mõõdukalt; rõhutab, et on äärmiselt oluline tagada kahe 
juhtkomponendi, Galileo ja Copernikuse jätkuvus ning kindlustada kahe uue algatuse, 
GOVSATCOMi ja SSA toimimine, kuna need aitavad lahendada üha suurenevat kosmose 
infrastruktuuri ohutuse ja satelliitside turvalisuse probleemi;

11. on rahul sellega, et vähemalt 9,194 miljardit eurot on ette nähtud digitaalse Euroopa 
programmile, mis suurendab liidu digitaalset suutlikkust, eelkõige tehisintellekti, 
küberturvalisust ja kõrgjõudlusega andmetöötlust, ning tugevdab ühtlasi digioskuste 
toetamise teel majanduse ja ühiskonna digiüleminekut; rõhutab, et seda programmi tuleb 
tihedalt koordineerida programmiga „Euroopa horisont“ ning Euroopa ühendamise 
rahastu ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega;

12. toonitab vajadust rahastada piisavalt ettevõtjate konkurentsivõimet parandavat ELi 
meetmete programmi, mis keskendub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
(VKEd); märgib, et VKEdele keskenduv programm peaks täiendama teisi ELi programme 
ja see peaks arvestama ka eelnevast programmist (COSME) saadud häid kogemusi, et 
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hõlbustada juurdepääsu turgudele liidus ja väljaspool, parandada ettevõtete raamtingimusi 
ja konkurentsivõimet ning edendada ettevõtlust ja ettevõtluskultuuri;

13. on veendunud, et energeetikasektoris tuleks rõhku panna energiajulgeolekule, 
energiatõhususele, taastuvenergia paremale kasutamisele, sektorite liitmisele, arukale ja 
nüüdisaegsele taristule, tarbijate mõjuvõimu suurendamisele ning toimivale ühtsele 
energiaturule, mida iseloomustab aktiivsem piiriülene kaubandus ja koostöö; peab 
oluliseks saavutada 2030. aastaks vähemalt 15 % omavahelise ühendatuse eesmärk; 
rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks keskenduma energialiidu 
eesmärkide saavutamisele; rõhutab vajadust keskenduda järgmises mitmeaastases 
raamprogrammis Euroopa majanduse CO2-heite vähendamisele, et saavutada energialiidu 
eesmärgid, ELi kliimaeesmärgid ja kestliku arengu eesmärgid, tuua kasu ELile ja kõigile 
liidu kodanikele ning eelkõige toetada haavatavaid, energiaostuvõimetuse ohus väikese 
sissetulekuga majapidamisi energiatõhususe saavutamisel;

14. rõhutab tuumaohutuse olulisust ja vajadust suurendada Leedus asuva Ignalina tuumajaama 
dekomisjoneerimise abiprogrammile eraldatud summat 552 miljonilt eurolt 780 miljonile 
eurole, et aidata Leedul toime tulla Tšernobõli tüüpi grafiitreaktori südamike 
demonteerimisega seotud tehnoloogiliste väljakutsetega ning et ära hoida kiirgusohtu ja 
veelgi vähendada ohtu ELi kodanike jaoks;

15. peab väga kahetsusväärseks, et uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus ei kajastu 
Euroopa Parlamendi nõudmine luua uues mitmeaastases finantsraamistikus õiglane 
energiasüsteemi ümberkujundamise fond söetööstus- ja CO2-mahukatele piirkondadele; 
kordab oma ettepanekut luua liidu tasandil õiglane energiasüsteemi ümberkujundamise 
fond kogueelarvega 5 miljardit eurot, mis oleks ette nähtud selliste piirkondade 
toetamiseks, kus söe- ja CO2-põhistes sektorites töötavate inimeste osakaal on suur ja kus 
selline üleminek avaldab kogukonnale negatiivset mõju; rõhutab, et see fond peaks 
tagama piisavad vahendid kaasava, kohaliku ja õiglase üleminekustrateegia 
väljatöötamiseks ning ühiskondlike, sotsiaal-majanduslike ja keskkonnamõjudega 
tegelemiseks, rajatiste ümberkujundamiseks, inimväärsete ja püsivate töökohtade 
loomiseks ning ümber- ja täiendõppeks taastuvatel energiaallikatel või energiatõhusatel 
lahendustel põhinevate keskkonnahoidlike protsesside ja tehnoloogiate alal;

16. rõhutab vajadust säilitada Euroopa Kaitsefondi piisav ja selge 13 miljardi euro suurune 
eelarve, et ergutada Euroopa kaitsetööstuse kasvu ja konkurentsivõimet;

17. nõuab asjakohast rahastust tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
tegevusvaldkonda kuuluvatele ametitele, et nad suudaksid üha rohkemate ülesannetega 
piisavalt hästi toime tulla;

18. nõuab mitmeaastase finantsraamistiku ja selle õiguslike aluste õigeaegset vastuvõtmist, et 
tagada sujuv üleminek ühest programmist teise ja vältida viivitusi rakendamisel;

19. rõhutab, et mitmeaastase finantsraamistiku muutmine peab olema õiguslikult siduv ja 
kohustuslik; on seisukohal, et parlament tuleks kaasata mitmeaastase finantsraamistiku 
igasuguse muutmise korral;

20. märgib, et aastateks 2021–2027 ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamine/muutmine on ELi kulutuste haldamises oluline punkt, et hinnata, kuidas 
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investeerimisprogrammid täidavad seatud sihte ja eesmärke ning kas nende abi on 
suudetud piisavalt ära kasutada ja kas nad toodavad ELi lisaväärtust; rõhutab, et 
mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine/muutmine annab võimaluse teha edasisi 
lihtsustusi kogu rakendustsükli jooksul;

21. märgib, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb arvesse võtta 
Ühendkuningriigi EList väljaastumist ja selle mõju ELi eelarvele; soovib, et tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad ELi programmid 
saaksid takistamatult jätkuda; tunneb seetõttu heameelt komisjoni ettepanekute üle, mis 
käsitlevad olemasolevate omavahendite ajakohastamist ja uute omavahendite 
kasutuselevõttu ning tagasimaksete likvideerimist ja omavahendite piirmäära 
suurendamist.
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