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ETTEPANEKUD

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

1. peab kahetsusväärseks, et komisjoni kavandatav eelarve jääb 474,6 miljoni eurot alla 
alamrubriigi 1a ülemmäära, kuigi asjaomaste programmide puhul esineb vahendite 
ületaotlemist ja need programmid vajaksid lisavahendeid;

2. ei nõustu nõukogu kärbetega alamrubriigis 1a kokku 747,4 miljoni euro suuruses 
summas, sealhulgas 424,9 miljonit eurot teadusuuringute ja innovatsiooni ühisele 
strateegilisele raamistikule, 28 miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastu IKT 
tegevussuunale ja 20 miljonit eurot COSME programmile, mis võivad kahjustada liidu 
jõupingutusi majanduskasvu ja töökohtade loomisel;

3. on veendunud, et alamrubriigis 1a oleks eriti mitmeaastase finantsraamistiku viimasel 
aastal vaja ambitsioonikat eelarvet, et luua sild üleminekuks eelseisvale mitmeaastasele 
finantsraamistikule, mille jooksul kõik uued programmid täiel määral kasutusele 
võetakse;

4. nõuab seetõttu kulukohustuste assigneeringute taseme tõstmist kuni alamrubriigi 1a 
ülemmäärani ning kõigi võimalike mitmeaastase finantsraamistiku määruses ette nähtud 
paindlikkusinstrumendi vahendite ja finantsmääruse erisätte kasutamist, mis puudutab 
vabastatud vahendite uuesti kasutusse võtmist teadusprojektideks, et tagada 2020. aasta 
eelarves ettenähtud kulukohustuste assigneeringute võimalikult kõrge tase;

5. märgib esitatud taotluste liiga suurt mahtu mitmete programmide, näiteks „Horisont 
2020“ ja COSME puhul, mida saaks käsitleda ambitsioonikama 2020. aasta eelarvega;

6. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et komisjoni kavandatud eelarve jääb jälle tunduvalt alla 
ACERi poolt taotletavale, mis võib ohustada ACERi toimimist ja suutlikkust täita talle 
hiljutiste õigusaktidega antud täiendavaid ülesandeid;

7. nõuab kõigile oma pädevusvaldkonda kuuluvatele ametitele (ACER, BEREC, ENISA ja 
GSA) assigneeringuid ja personali sellisel tasemel, mis vastaks nende esitatud taotlustele;

8. tuletab meelde Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 2017/1953 lisatud 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduses1 võetud kohustust, mille 
eesmärk on kohalikes kogukondades internetiühenduse edendamiseks tagada kolme aasta 
jooksul 120 miljoni euro suurune üldine rahastamine, et sellest algatusest saaks tõeline 
Euroopa edulugu kohalike kogukondade ja kodanike hüvanguks;

9. nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid puhtamate tehnoloogiate väljatöötamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamiseks, et aidata täita kohustusi, mille liit on võtnud Pariisi 
kokkuleppe alusel;

10. nõuab täiendavaid assigneeringuid Euroopa ühendamise rahastule, eelkõige selle energia- 

1 Euroopa parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1953, millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega kohalikes 
kogukondades (ELT L 286, 1.11.2017, lk 1).
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ja IKT-harudele, et tagada isoleeritud turgude ühendamine ja allesjäänud kitsaskohtade 
kõrvaldamine.


