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ET

ETTEPANEKUD

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

1. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid ei ole seni suutnud 2021.–2027. aasta 
finantsraamistikus kokku leppida, mille tõttu võib juhtuda, et uusi programme ei saa 
õigel ajal alustada ja liidu poliitilised prioriteedid jäävad saavutamata; märgib, et 
mitmeaastase finantsraamistiku alusel koostatakse aastaeelarved ja, kuna mitmeaastase 
finantsraamistiku määrust ei ole vastu võetud, on 2021. aasta eelarvemenetluse 
suunistes võimalik esitada mitmeaastase finantsraamistiku kohta kõigest parlamendi 
üldine seisukoht;

2. rõhutab, et uus rubriik 1 („Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“) on ülioluline, 
et soodustada innovatsioonipõhist majanduskasvu ja aidata muuta ühiskond kooskõlas 
Pariisi kokkuleppega kliimaneutraalseks; rõhutab peale selle, kui tähtis on uus rubriik 5 
(„Julgeolek ja kaitse“), mis hõlmab uut Euroopa Kaitsefondi ning tuumaohutuse 
tagamiseks ja tuumarajatiste dekomisjoneerimiseks vajalikke rahalisi vahendeid;

3. tuletab meelde, et parlament on seisukohal, et kogu programmi „Euroopa horisont“ 
rahastamispakett peab olema 120 miljardit eurot (2018. aasta hindades); palub 
komisjonil seda summat 2021. aasta eelarveprojektis arvesse võtta, et tagada teadus- ja 
uuendustegevuse jätkumine valdkondades, mis on olulised ELi strateegilise autonoomia 
jaoks ning millest saavad kasu liidu kodanikud ja ühiskond, näiteks digiüleminek, 
tervishoid ja kosmos; tuletab sellega seoses meelde alusuuringute tähtsust;

4. rõhutab, et kõigis eelarvevaldkondades tuleb aidata saavutada Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja ÜRO kestliku arengu eesmärke; tuletab sellega seoses meelde, et tuleb 
luua õiglase ülemineku fond, mille kaudu tegeleda sotsiaalse, sotsiaal-majandusliku ja 
keskkonnamõjuga töötajatele ja kogukondadele, kelle jaoks on söe- ja süsinikusõltuvuse 
kaotamine kahjulik, ning nõuab fondi kindlat rahastamist;

5. rõhutab, et eelarveprojekt peab olema ammendav, eelkõige uute programmide jaoks, nt 
digitaalse Euroopa programm, mida tuleb hakata ellu viima võimalikult kiiresti, et 
aidata muuta EL konkurentsivõimelisemaks;

6. rõhutab, et VKEd on majanduses väga tähtsad, sest nad loovad ELis palju töökohti ning 
neil on teadus- ja uuendustegevuses oluline osa; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 
tagaks, et üleminek COSME programmilt uuele, ühtse turu programmile ning Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondilt (EFSI) ja muudelt rahastamisvahenditelt 
InvestEU-le oleks sujuv;

7. tuletab meelde, et ELi ametid annavad seadusandja seatud poliitiliste eesmärkide 
saavutamisse suure panuse; nõuab seetõttu, et kõigile ametitele eraldataks vastavalt 
nende ülesannetele ja kohustustele piisav rahasumma ja personal; rõhutab, et eelkõige 
tuleb rohkem vahendeid anda Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostöö Ametile (ACER), mis on palju aastaid olnud alarahastatud ja kus on 
olnud liiga vähe töötajaid; nõuab, et komisjon püüaks sellele probleemile lahenduse 
leida juba oma eelarveprojektis.


