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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että komission ehdottama talousarvio on 474,6 miljoonaa euroa 
pienempi kuin otsakkeen 1 a enimmäismäärä, vaikka asianomaiset ohjelmat ovat 
ylikuormitettuja ja voisivat helposti ottaa vastaan lisävaroja;

2. torjuu neuvoston tekemät 747,4 miljoonan euron leikkaukset otsakkeeseen 1 a, mukaan 
lukien 424,9 miljoonaa euroa tutkimuksen ja innovoinnin yhteisestä 
strategiakehyksestä, 28 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -välineen tieto- ja 
viestintätekniikan toimintalohkosta ja 20 miljoonaa euroa COSME-ohjelmasta, mikä 
vaarantaa unionin kasvun ja työpaikkojen luomisen;

3. katsoo, että erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen viimeisen vuoden aikana 
otsakkeeseen 1 a tarvitaan kunnianhimoinen talousarvio, jotta voidaan rakentaa yhteys 
tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, jonka aikana kaikki uudet ohjelmat tulevat 
täyteen toimintavalmiuteen;

4. kehottaa näin ollen nostamaan maksusitoumusmäärärahojen tason otsakkeen 
1 a enimmäismäärän asti ja käyttämään kaikkia rahoituskehysasetuksessa säädettyjä 
mahdollisia joustovälineitä ja varainhoitoasetuksessa vahvistettuja erityismääräyksiä, 
jotka koskevat vapautettujen määrärahojen uudelleenkäyttöä tutkimushankkeisiin, jotta 
varmistetaan maksusitoumusmäärärahojen mahdollisimman suuri määrä vuoden 2020 
talousarviossa;

5. panee merkille useiden ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -ohjelman ja COSME-
ohjelman, ylikuormituksen, johon voitaisiin vastata kunnianhimoisemmalla vuoden 
2020 talousarviolla;

6. pitää erittäin valitettavana, että komission ehdottamat määrärahat ACER-virastolle ovat 
jälleen kerran selvästi pienemmät kuin ACER-viraston pyytämät, mikä uhkaa vaarantaa 
ACER-viraston toiminnan ja kyvyn hoitaa sille äskettäin annetun lainsäädännön nojalla 
annettuja lisätehtäviä;

7. kehottaa myöntämään kaikille valiokunnan toimialaan kuuluville virastoille (ACER, 
BEREC, ENISA ja GSA) niiden pyytämät määrärahat ja henkilöstön;

8. palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) 2017/19531 liitetyssä yhteisessä lausumassa antaman 
sitoumuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että paikallisyhteisöjen 
internetyhteyksien parantamisen kokonaisrahoitus kolmen vuoden aikana on 
120 miljoonaa euroa, jotta aloitteesta voisi tulla aidosti eurooppalainen menestys 
paikallisyhteisöjen ja -kansalaisten hyväksi;

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1953, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, asetusten (EU) 
N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta 
(EUVL L 286, 1.11.2017, s. 1).
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9. kehottaa myöntämään lisävaroja, jotta voidaan nopeuttaa puhtaampien teknologioiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa unionin Pariisin sopimuksen mukaisesti tekemien 
sitoumusten täyttämiseksi;

10. kehottaa antamaan lisämäärärahoja Verkkojen Eurooppa -välineelle ja erityisesti sen 
energia- ja TVT-lohkoille, jotta voidaan varmistaa, että erilliset markkinat ovat 
yhteydessä toisiinsa ja että jäljellä olevat pullonkaulat poistetaan.


