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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse 
jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu ELi 2020. aasta strateegias toonitatud juhtalgatuste üle; nõuab ELi 
konkurentsivõimelise, sotsiaalse ja jätkusuutliku tuleviku ulatuslikku poliitilist 
kontseptsiooni ning rõhutab vajadust saavutada ELi sotsiaalne, majanduslik ja 
territoriaalne ühtekuuluvus; rõhutab, et ELi 2020. aasta strateegias kirjeldatud ELi 
juhtalgatused, millest suurem osa on seotud ELi poliitikaga tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetika valdkonnas, eeldavad tugevat, usaldusväärset ja jätkusuutlikku ELi rahalist 
toetust, kui soovitakse saavutada ELi peamisi 2020. aasta eesmärke ning samaaegselt 
lahendada ELi rahastamisvahendite praegune killustatuse probleem; palub seetõttu lisada 
2013. aasta järgsesse mitmeaastasesse finantsraamistikku võrdlussummad juhtalgatuste 
jaoks;

2. toonitab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb kindlustada pikaajaline 
rahaline eraldus olemasolevatele ja uutele juhtprogrammidele konkurentsivõime 
valdkonnas kasvu ja arengu jaoks ning eelkõige olemasolevate pikaajaliste programmide 
strateegilistele järelmeetmetele; tuletab meelde, et nende rakendamine nõuab intensiivset 
järelevalvet ja hindamist ning eelarvealast paindlikkust ja lihtsustamist, et saavutada 
Euroopa programmide suurem tulemuslikkus; rõhutab vajadust analüüsida ELi vahendite 
kasutamist lisandväärtuse aspektist, sealhulgas riiklike ja ELi eelarvete parema 
kooskõlastamise kaudu;

3. rõhutab, et ELi konkurentsivõime ja jätkusuutliku kasvuga seotud pikaajalised ülesanded 
peavad kajastuma eelarvevahendites, mis ei tohi ohustada käimasolevate ELi 
programmide olemasolevat rahastamist; rõhutab, kui olulised on teadusuuringud, 
innovatsioon, infoühiskond ja energeetika, et tegeleda suuremate ühiskonna ees seisvate 
probleemidega, nagu majanduskasv, kliimamuutus, energia- ja ressursinappus, tervishoid 
ja vananemine;

4. on veendunud, et ELi kulutused peaksid olema suunatud poliitikavaldkondadele, mis 
annavad lisandväärtust Euroopa tasandil, lähtudes subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja 
solidaarsuse põhimõtetest; rõhutab, et teadusuuringute, energia- ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuur on näited Euroopa lisandväärtusest;

5. nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks järgmiste rahastamisvahendite paketi tõhusust ja 
tulemuslikkust kvalitatiivsete tulemusnäitajate parema seire ja aruandluse abil;

6. on veendunud, et ELi rahvusvaheliste lepingute järgimiseks tuleb tagada piisav 
rahastamine;

Energiapoliitika 

7. on seisukohal, et uues mitmeaastases finantsraamistikus peaksid kajastuma ELi poliitilised 
prioriteedid ja eesmärgid energia- ja kliimamuutuse poliitika valdkonnas, nagu on esitatud 
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mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis, näiteks resolutsioonis uue Euroopa 
energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamise kohta1 ning eelkõige resolutsioonis ELi 2020. 
aasta strateegia kohta2; rõhutab, et liit vajab 2050. aastasse ulatuva tõhusa ja jätkusuutliku 
energiapoliitika lühikest, keskpikka ja pikaajalist nägemust; märgib, et Euroopa 
energiainfrastruktuuri on vaja oluliselt investeerida, et mitte ohustada ELi 2020. aasta 
eesmärkide täitmist ning pikaajaliste 2050. aasta eesmärkide saavutamist;

8. nõuab, et suurendataks energeetika osakaalu ELi eelarves ning märgib muude tõhusa 
Euroopa lisandväärtusega rahastamisvahendite potentsiaali aidata kaasa Euroopa peamiste 
prioriteetsete energiainfrastruktuuri projektide rahastamisele piirkondlikult tasakaalustatud 
viisil, kui turul ei ole võimalik kõnealuseid projekte rahastada, samuti Euroopa 
rahastamise suurendamisele uute ja taastuvenergia tehnoloogiate, energiatõhususe ning 
energiasäästupoliitika ja -meetmete jaoks; märgib, et viimased neist peaksid jääma 
peamisteks prioriteetideks, mida tuleks ELi tulevases finantsperspektiivis selgelt kajastada 
ja toetada ning mis vähendaksid vajadust uue täiendava energiainfrastruktuuri ning tarne-
ja tootmisrajatiste järele tulevastes energiastrateegiates;

9. toonitab vajadust kindlustada pikaajaline rahastamine, et töötada välja innovaatilised ja 
säästvad energiatehnoloogiad, mis on pikas perspektiivis vajalikud ning olulised säästva 
arengu ja ELi tööstuse jaoks uute turgude loomisel; nõuab, et viivitamata viidaks ellu 
Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava, mis sisaldab konkreetseid teadusuuringute 
meetmeid vähese CO2-heitega puhta, säästva ja tõhusa energiatehnoloogia valdkonnas, 
mis on ELi energiasüsteemi oluline etapp; nõuab samuti, et ELi rahalisi vahendeid 
suunataks väikesemahulistesse ja detsentraliseeritud projektidesse selles valdkonnas; 
rõhutab vajadust riikliku rahalise toetuse järele selles valdkonnas; rõhutab, et 
energiavaldkonnas on vaja suurendada teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse rahastamist, et töötada välja puhas ja soodsa hinnaga energia, mis on 
kõigile kättesaadav;

10. rõhutab vajadust maksimeerida Euroopa rahastamise mõju, et edendada avaliku ja 
erasektori rahaliste vahendite koondamist, ühiskasutust ja võimendamist üleeuroopalistele 
huvidele vastavate uute infrastruktuuride jaoks, sealhulgas Lõuna-Euroopa 
gaasitranspordikoridor ja muud teed gaasitarnete mitmekesistamiseks;

Tööstuspoliitika

11. väljendab heameelt asjaolu üle, et ELi 2020. aasta strateegias rõhutatakse, kui oluline on 
tööstuspoliitika Euroopa jätkusuutliku kasvu, majandusliku ja sotsiaalse heaolu ning 
tööhõive jaoks; nõuab terviklikku nägemust Euroopa 2020. aasta tööstusest, et tagada 
mitmekesise, konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja vähese CO2-heitega tööstusbaasi 
säilimine ja edasiarendamine ning selle tulemusel töökohtade loomine; toetab igati 
tagatisvahendite jätkumist konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames 
ning nõuab sellele programmile eraldatavate vahendite täiendamist ja olulist 
suurendamist; palub komisjonil panna järgmise põlvkonna programmides suuremat rõhku 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon uue Euroopa energiastrateegia 2011–2020 
väljatöötamise kohta, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Euroopa Parlamendi 16. juuni 2010. aasta resolutsioon ELi 2020. aasta strateegia kohta, P7_TA-
PROV(2010)0223.
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vahefinantseerimisvahenditele ning toetada neid riskijagamisfondide ja rahastutega;

12. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta üleskutset veelgi edendada 
VKEdega seotud poliitika läbipaistvust ja sellealast teadlikkust, ühendades VKEdele 
mõeldud ühenduse vahendid ja fondid ELi eelarve eraldi rubriigis;

13. rõhutab, et komisjoni 2011. aastal esitatud juhtalgatuse „Ressursitõhus Euroopa” 
eesmärkide toetamiseks tuleb eraldada piisavalt eelarvevahendeid;

14. rõhutab, et Euroopa Investeerimispank peab etendama olulist osa teadusuuringute ja 
uuendustegevuse rahastamises, eelkõige tööstusuuenduste projektide rahastamises;

15. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle otsida uusi rahastamisallikaid selge Euroopa 
lisandväärtusega peamistele Euroopa investeerimisprojektidele sellistes valdkondades 
nagu energeetika, transport ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia;

Teadusuuringud, innovatsioon ja arendustegevus

16. on veendunud, et heal tasemel teadusuuringud, innovatsioon ja arendustegevus aitavad 
lahendada meie aja selliseid suuri probleeme nagu kliimamuutus, ressursitõhusus, 
tervishoid, rahvastiku vananemine, linnaplaneerimine ja liikuvus ning toit ja vesi; tuletab 
meelde ELi eesmärki tugevdada oma teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid Euroopa 
teadusruumi loomise abil; tunnustab riikidevahelisi poliitikale suunatud ELi 
koostööprogramme, mille raames koondatakse teadusuuringute ja uuendustegevuse 
valdkonna teadmised, et Euroopa tasandil tegeleda poliitiliste probleemidega ja saavutada 
peamised ühiskondlikud eesmärgid; tunnistab Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tähtsust ELi jätkusuutliku kasvu ja konkurentsivõime tõukejõuna 
tänu maailmas juhtiva innovatsiooni stimuleerimisele ning nõuab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade prioriteetsete valdkondade laiendamist ja nende piisavat 
rahastamist; toonitab, kui oluline on jätkata jõupingutusi, et lihtsustada teadusuuringute, 
uuendus- ja arendustegevuse rahastamist ning tagada väiksematele uurimisasutustele, 
ettevõtetele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele juurdepääs rahalistele vahenditele;

17. rõhutab, et ELi konkurentsivõime sõltub väga palju innovatsioonivõimekusest, uurimis- ja 
arendusasutustest ning innovatsiooni ja tootmisprotsessi vahelisest seosest;

18. rõhutab vajadust tagada teadusuuringute, innovatsiooni ja arendustegevuse rahastamine 
ELis ning suurendada ja stimuleerida seda, suurendades alates 2013. aastast 
märkimisväärselt teadustegevuse kulutusi, ning teha jätkuvalt jõupingutusi 
teadusuuringute, innovatsiooni ja arendustegevuse lihtsustamiseks ning programmide 
asjakohase juhtimise tagamiseks; nõuab eelkõige, et teadusuuringute, innovatsiooni ja 
arendustegevuse rahastamise programmid keskenduksid tulevikus peamistele 
ühiskondlikele teemadele, et saavutada kindlam ja tõhusam rahastamine; nõuab 
teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas rahvusvahelise koostöö süvendamist ja 
liikuvusprogrammidele rohkemate vahendite eraldamist; on seisukohal, et suuremahuliste 
projektide ELi poolne toetamine ei tohi vähendada teiste valdkondade teadusuuringutele 
eraldatud vahendeid ning selliste projektide elluviimise üle tuleb teostada asjakohast 
järelevalvet;
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19. toonitab, et innovatsioon on üks olulisemaid konkurentsivõimet ja kasvu edendavaid 
tegureid; nõuab tugevamat sidet alusuuringute ja tööstusinnovatsiooni vahel; rõhutab 
riskijagamisrahastu edu ning ergutab andma selle rahastu käsutusse rohkem vahendeid; on 
veendunud, et arvesse tuleks võtta kogu innovatsiooniahelat, mis koosneb 
eesliiniuuringutest, tehnika arendamisest, tutvustamisest, levitamisest, tulemuste 
väärtustamisest ning uurimistulemuste kiirest turul rakendamisest; ergutab komisjoni 
töötama välja ettepanekuid ühtse patendikaitsesüsteemi kasutuselevõtmise kohta, mis 
vähendaks oluliselt tõlke- ja halduskulusid;

20. toonitab vajadust tõhustada avaliku ja erasektori partnerlusi, vähendades bürokraatiat ja 
lihtsustades menetlusi; kutsub komisjoni üles kasutama oma programmide elluviimisel 
rohkem tulemustele ja tõhususele orienteeritud lähenemisviisi;

Infoühiskond

21. on arvamusel, et Euroopa peaks võtma juhtiva rolli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
väljatöötamisel ja kohaldamisel; on veendunud, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamine aitab tulla toime praeguste struktuuriprobleemidega ja saavutada jätkusuutlik 
majanduskasv; toonitab, kui oluline on jätkata jõupingutusi kõikidele kodanikele ja 
tarbijatele 2020. aastaks kättesaadava ja kiire ühendusega paikse ja mobiilse kiire 
lairibaühenduse suunas, eelkõige vähem arenenud liikmesriikides, ning stimuleerida 
veebipõhiseid algatusi, mis tagavad ELi uue digitaalse tegevuskava kiire elluviimise;

22. kutsub komisjoni üles tegema piirkondadega tihedamat koostööd, et aidata tõsta nende 
suutlikkust kasutada ära lairibainfrastruktuuri investeeringuteks mõeldud 
struktuurifondide ja maaelu arengu fondi vahendeid, ning andma rohkem teavet avaliku ja 
erasektori partnerlusest ja muudest rahastamisvahenditest eraldatavate vahendite 
kasutamise kohta;

23. rõhutab, et ehituskulud hõlmavad suure osa uue paikse ja mobiilse lairibaühenduse 
infrastruktuuri kasutuselevõtmise kuludest ning kulusid saab vähendada parema 
kavandamise ja programmide sünergia ärakasutamisega; nõuab seetõttu 
infrastruktuuriprogrammide paremat kooskõlastamist ja integreerimist, tõhustades riikliku, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi kavandamist, et vähendada kulusid ja stimuleerida 
investeeringuid; 

24. toetab komisjoni algatust teha koostööd Euroopa Investeerimispangaga, et parandada 
järgmise põlvkonna võrkudele eraldatavate vahendite kättesaadavust ning rõhutab, et 
rahalised vahendid tuleb suunata avatud infrastruktuuriprojektidesse, millega toetatakse 
teenuste mitmekesistamist;

25. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka üles esitama 2011. aasta kevadeks 
konkreetsed ettepanekud uute rahaliste vahendite kohta, mis täiendaksid olemasolevaid 
lairibainfrastruktuuri rahastamise vahendeid, sealhulgas tagatisvahendeid, 
omakapitaliinstrumente ja võlakirju või nende kombinatsiooni; 

Kosmosepoliitika

26. rõhutab, et Euroopa globaalsed navigatsioonisatelliitide süsteemid (Galileo ja EGNOS) ja 
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ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) programm on strateegilise tähtsusega ning 
on kindel, et nende rakendamine nõuab intensiivset järelevalvet ja hindamist; palub, et 
tulevikus eraldataks ELi kosmosevaldkonna algatustele (nt Galileo) vahendeid eraldi 
rubriigist lisaks teadusuuringutele ja innovatsioonile eraldatavatele rahalistele vahenditele;
rõhutab, et ELi avalik sektor peab sellistesse projektidesse investeerimisest saama rahalist 
tulu ning see peab ELi kodanikele kaasa tooma soodsa hinnapoliitika. 



PE454.579v02-00 8/8 AD\854871ET.doc

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 27.1.2011

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

43
0
3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria 
Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona 
Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, 
Béla Kovács, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia 
Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, 
Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri 
Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, 
Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Vladko Todorov 
Panayotov, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Marit Paulsen


