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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kestävän Euroopan 
unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevää erityisvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille Eurooppa 2020 -strategian keskeiset lippulaivahankkeet; 
kehottaa noudattamaan laajaa poliittista näkemystä EU:n tulevaisuudesta 
kilpailukykyisenä, sosiaalisena ja kestävänä unionina ja korostaa tarvetta saavuttaa EU:n 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteet; korostaa, että 
Eurooppa 2020 -strategiassa kuvattujen, erityisesti teollisuutta, tutkimusta ja energiaa 
koskeviin EU:n toimiin liittyvien lippulaivahankkeiden toteuttaminen edellyttää vahvaa, 
luotettavaa ja kestävää EU:n rahoitustukea, jotta Eurooppa 2020 -strategian keskeiset 
tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta nykyisten EU:n rahoitusvälineiden hajanaisuuden 
ongelma voidaan korjata samanaikaisesti; pyytää näin ollen, että lippulaivahankkeiden 
viitesummat sisällytetään vuoden 2013 jälkeiseen monivuotiseen rahoituskehykseen;

2. korostaa, että nykyisten ja uusien lippulaivaohjelmien pitkän aikavälin rahoitus on 
turvattava seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä talouskasvua ja kehitystä 
edistävän kilpailukyvyn alalla ja erityisesti kaikkien nykyisten pitkän aikavälin ohjelmien 
strategisen seurannan alalla; muistuttaa, että mainittujen ohjelmien täytäntöönpano vaatii 
intensiivistä seurantaa ja arviointia sekä talousarvion joustavuutta ja yksinkertaistamista 
EU:n ohjelmien tehokkuuden lisäämiseksi; korostaa tarvetta analysoida EU:n varojen
käyttöä lisäarvon kannalta, kansallisten talousarvioiden ja EU:n talousarvion välisen 
koordinoinnin tehostaminen mukaan luettuna;

3. korostaa, että EU:n unionin kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvien pitkän 
aikavälin haasteiden täytyy heijastua talousarviovarojen käyttöön, mikä ei kuitenkaan saa 
vaarantaa meneillään olevien EU-ohjelmien rahoitusta; korostaa tutkimuksen, 
innovointiin, tietoyhteiskunnan ja energian merkitystä talouskasvuun, 
ilmastonmuutokseen, energiaan, resurssien niukkuuteen, terveyteen ja ikääntymiseen 
liittyviin merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa;

4. katsoo, että EU:n varojen käytössä olisi keskityttävä eurooppalaista lisäarvoa luoviin 
politiikan aloihin toissijaisuuden, suhteellisuuden ja solidaarisuuden periaatteita 
noudattaen; korostaa, että tutkimus, energia ja tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri 
ovat esimerkkejä eurooppalaisesta lisäarvosta;

5. kehottaa komissiota lisäämään seuraavan rahoituskauden rahoitusvälineiden tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta lisäämällä valvontaa ja esittämällä laadullisia tulosindikaattoreita;

6. katsoo, että EU:n allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten noudattaminen edellyttää 
riittävän rahoituksen varmistamista;



PE454.579v02-00 4/8 AD\854871FI.doc

FI

Energiapolitiikka 

7. katsoo, että uuden monivuotisen rahoituskehyksen olisi vastattava Euroopan unionin 
poliittisia painopisteitä ja tavoitteita energian ja ilmastopolitiikan aloilla useiden Euroopan 
parlamentin päätöslauselmien mukaisesti, joita ovat muun muassa päätöslauselma aiheesta 
"Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020"1 ja erityisesti Eurooppa 
2020 -strategiaa koskeva päätöslauselma2; korostaa, että unioni tarvitsee lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin vision, joka koskee tehokasta ja kestävää 
energiapolitiikkaa vuoteen 2050 asti; toteaa, että tarvitaan huomattavia investointeja 
Euroopan energiainfrastruktuureihin, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja vuoteen 
2050 ulottuvat pitkän aikavälin tavoitteet eivät vaarantuisi;

8. kehottaa lisäämään energiamäärärahojen osuutta EU:n talousarviossa ja panee merkille 
tehokasta eurooppalaista lisäarvoa tuovien muiden rahoitusvälineiden mahdollisuudet 
rahoittaa merkittäviä ja ensisijaisia eurooppalaisia energiainfrastruktuurihankkeita 
alueellisesti tasapainoisella tavalla esimerkiksi tapauksissa, joissa yksityinen pääoma ei 
pysty rahoittamaan mainittuja hankkeita, sekä uuden ja uusiutuvan energian teknologian 
muotoja, energiatehokkuutta sekä energiansäästötoimia; katsoo, että viimeksi mainittujen 
olisi pysyttävä merkittävinä painopistealueina, vastattava ja tuettava EU:n tulevaa 
rahoituskehystä ja vähennettävä uuden energiainfrastruktuurin, energiantuotannon ja 
uusien tuotantolaitosten tarvetta tulevaisuuden energiastrategiassa;

9. korostaa tarvetta varmistaa innovatiivisen ja kestävän vähähiilisen energiateknologian 
kehittämisen rahoitus pitkällä aikavälillä, koska edellä mainittu ovat olennaisen tärkeää 
kestävän kehityksen ja EU:n teollisuuden uusien markkinoiden luomisen kannalta; vaatii, 
että on pantava välittömästi täytäntöön Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma), joka sisältää konkreettisia 
tutkimustoimia puhtaiden, kestävien ja tehokkaiden vähähiilisten energiateknologioiden 
alalla, mikä edustaa merkittävää edistymistä EU:n energiajärjestelmässä; kehottaa EU:ta 
suuntaamaan rahoitusta myös energia-alan pienimuotoisille ja hajautetuille hankkeille; 
korostaa energia-alan julkisen rahoituksen tarvetta; korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin tarvetta, jotta voidaan kehittää 
kaikkien saatavissa olevaa puhdasta ja edullista energiaa;

10. painottaa eurooppalaisen rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin tarvetta siten, että se 
toimii liikkeelle panevana vipuvoimana, joka käynnistää ja yhdistää julkiset ja yksityiset 
rahoitusvarat ja suuntaa ne Euroopan etua palveleviin infrastruktuurihankkeisiin, kuten 
eteläiseen kaasulinjaan ja muuhun kaasulähteiden monipuolistamiseen;

Teollisuuspolitiikka

11. pitää myönteisenä, että Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan teollisuuspolitiikan 
merkitystä Euroopan kestävän kasvun, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin sekä 
työllisyyden kannalta; kehottaa luomaan laaja-alaisen näkemyksen Euroopan 

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2010 asiakirjasta "Kohti uutta Euroopan 
energiastrategiaa kaudelle 2011–2020", P7_TA PROV(2010)0441.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 Eurooppa 2020 -strategiasta (P7_TA 
PROV(2010)0223).
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teollisuudesta vuonna 2020, jotta voidaan varmistaa monipuolisen, kilpailukykyisen, 
kestävän ja vähähiilisen tuotantoteollisuuden perustan säilyminen ja kehittäminen ja 
niiden myötä uusien vihreiden ja kunnollisten työpaikkojen luominen; antaa vahvan 
tukensa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisten takuuvälineiden käytön 
jatkamiselle ja kehottaa jatkamaan ja huomattavasti laajentamaan kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmalle myönnettyä rahoitusta; pyytää komissiota korostamaan 
nykyistä voimakkaammin välirahoitusvälineiden osuutta seuraavan sukupolven ohjelmissa 
ja tukemaan niitä riskinjakorahastoilla ja -välineillä;

12. muistuttaa, että Euroopan parlamentti kehotti 10. maaliskuuta 2009 komissiota lisäämään 
entisestään pk-yrityksiin liittyvien toimien näkyvyyttä ja tietoisuutta niistä yhdistämällä 
yhteisön välineet ja varat pk-yrityksiä varten erillisessä otsakkeessa EU:n talousarviossa;

13. korostaa sen varmistamisen tarvetta, että komission vuonna 2011 ehdottamalle 
"Resurssitehokas Eurooppa" -lippulaivahankkeelle myönnetään riittävät 
budjettirahoitusvälineet; 

14. korostaa, että Euroopan investointipankin (EIP) on toimittava näkyvässä roolissa 
tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamisessa ja erityisesti teollisuuden 
innovaatiohankkeiden rahoittajana;

15. pitää myönteisenä komission ehdotusta, joka koskee uusien rahoituslähteiden etsimistä 
selkeää eurooppalaista lisäarvoa tuottaville merkittäville eurooppalaisille 
investointihankkeille energian, liikenteen ja tieto- ja viestintätekniikan kaltaisilla aloilla;

Tutkimus, innovointi ja kehittäminen

16. katsoo, että kukoistavan tutkimus-, innovointi- ja kehittämistoiminnan on edistettävä 
vastaamista aikamme suuriin haasteisiin, joita ovat ilmastonmuutos, resurssitehokkuus, 
terveys ja väestön ikääntyminen, kaupunkisuunnittelu ja liikkuvuus sekä ruoka ja vesi; 
muistuttaa, että EU:n tavoitteena on vahvistaa tieteellistä ja teknologista perustaansa 
eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen avulla; tunnustaa EU:n toimien tarpeita 
palvelevien ylikansallisten yhteistyöohjelmien ratkaisevan tärkeän merkityksen, koska ne 
yhdistävät kilpailun ja innovoinnin, minkä avulla voidaan vastata Euroopan tason 
poliittisiin haasteisiin ja toteuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia tavoitteita; tunnustaa, että 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on avainasemassa Euroopan kestävän 
talouskasvun ja kilpailukyvyn moottorina ja maailman huipputason innovaatioiden 
edistäjänä, ja kehottaa laajentamaan osaamis- ja innovointiyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; pitää tärkeänä pyrkiä edelleen yksinkertaistamaan tutkimus-, innovointi-
ja kehittämistoiminnan rahoitusta sekä varmistamaan edellä mainitut myös pienempien 
tutkimuslaitosten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen osalta; 

17. korostaa, että EU:n kilpailukyky riippuu suurelta osin EU:n innovointikapasiteetista, 
tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksista sekä innovointi- ja valmistusprosessien 
yhdistämisestä toisiinsa;

18. korostaa EU:n tutkimus-, innovointi- ja kehittämistoiminnan rahoituksen säilyttämisen ja 
varmistamisen tarvetta siten, että tutkimuksen määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien, tutkimus-, innovointi- ja kehittämistoiminnan rahoituksen 
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yksinkertaistamisen jatkamisen tarvetta sekä ohjelmien asianmukaista hallinnointia; 
kehottaa keskittämään erityisesti tulevat tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitushankkeet merkittäviin yhteiskunnallisiin kohteisiin, koska se varmistaa 
erityisesti resurssien käytön tehokkuuden ja turvallisuuden; kehottaa lisäämään 
kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksen ja kehittämisen alalla ja lisäämään 
liikkuvuusohjelmien määrärahoja; katsoo, että EU:n tukemat laajamittaiset hankkeet eivät 
saa jättää varjoonsa muiden alojen tutkimuksen tukemista ja että mainittujen hankkeiden 
täytäntöönpanoa olisi valvottava asianmukaisesti; 

19. korostaa, että innovointi on kilpailukyvyn ja kasvun keskeinen edellytys; kehottaa 
vahvistamaan perustutkimuksen ja teollisuuden innovoinnin välistä yhteyttä; pitää 
tärkeänä riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) käyttöönoton onnistumista ja rohkaisee 
RSFF:n varojen lisäämiseen; katsoo, että olisi otettava huomioon koko innovointiketju 
pioneeritutkimuksesta, teknisestä kehityksestä, demonstroinnista, levittämisestä ja tulosten 
hyödyntämisestä aina tutkimustulosten nopeaan markkinoille saattamiseen; kannattaa 
yhtenäistä patenttisuojajärjestelmää koskevia komission ehdotuksia, koska mainittu 
järjestelmä vähentäisi merkittävästi käännös- ja hallintokustannuksia;

20. korostaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien parantamisen tarvetta, 
byrokratian vähentäminen ja voimassa olevien menettelyjen yksinkertaistaminen mukaan 
luettuina; kehottaa komissiota soveltamaan ohjelmissaan tuloksiin suuntautuvaa ja 
suorituskykyyn perustuvaa menettelytapaa;

Tietoyhteiskunta

21. katsoo, että Euroopalla pitäisi olla johtoasema tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä ja 
käyttämisessä; katsoo, että TVT:n käyttö edistää nykyisiin rakenteellisiin haasteisiin 
vastaamista ja kestävää talouskasvua; pitää tärkeänä jatkaa pyrkimyksiä saattaa kaikki 
kansalaiset ja kuluttajat kaikkialla saatavilla olevan ja nopean kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 mennessä erityisesti vähemmän kehittyneissä 
jäsenvaltioissa sekä EU:n digitaalistrategian nopean täytäntöönpanon varmistavan 
sähköisen asialistan edistämistä;

22. kehottaa komissiota toimimaan läheisemmässä yhteistyössä alueiden kanssa, jotta alueet 
voivat vahvistaa kykyään hyödyntää laajakaistainfrastruktuurin rakentamista varten 
myönnettyjä rakennetukia ja maaseudun kehittämistukia, sekä antamaan julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien ja muiden rahoitusvälineiden hyödyntämistä 
koskevia lisäohjeita; 

23. korostaa, että rakentamiskustannukset muodostavat suurimman osuuden uuden kiinteän 
verkon ja matkaviestintäverkon infrastruktuurin käyttöönoton kustannuksista ja että niitä 
voitaisiin vähentää suunnittelun tehostamisella ja ohjelmien yhteisvaikutuksella; kehottaa 
sen vuoksi tehostamaan infrastruktuuriohjelmien koordinointia ja integrointia kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason suunnittelun parantamisen myötä kustannusten 
alentamiseksi ja investointien edistämiseksi;

24. tukee EIP:n kanssa harjoitettavaa yhteistyötä koskevaa komission aloitetta, jonka 
tarkoituksena on parantaa seuraavan sukupolven verkkojen rahoituksen saatavuutta, ja 
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korostaa, että mainittu rahoitus on suunnattava erilaisia palveluja tarjoaville avoimille 
infrastruktuurihankkeille;

25. kehottaa komissiota ja EIP:a antamaan kevääseen 2011 mennessä sellaisia uusia 
rahoitusvälineitä koskevat konkreettiset ehdotukset, jotka täydentävät käytössä olevia 
laajakaistainfrastruktuurin rahoitusvälineitä, mukaan luettuina takuu, oman pääoman 
ehtoiset välineet sekä velkasitoumukset tai edellä mainittujen yhdistelmä; 

Avaruuspolitiikka

26. korostaa maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien (Galileo ja EGNOS) sekä 
ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) strategista 
merkitystä ja on vakuuttunut siitä, että niiden toteutus vaatii intensiivistä seurantaa ja 
arviointia; pyytää, että tulevaisuudessa Galileon kaltaisten EU:n avaruusaloitteiden 
määrärahat esitetään erillisessä otsakkeessa tutkimus- ja innovointimäärärahojen rinnalla; 
korostaa, että mainittuihin hankkeisiin tehtävien julkisten investointien on tuotettava EU:n 
julkiselle sektorille taloudellista hyötyä ja EU:n kansalaisille hintatasoa alentavaa 
hinnoittelua.
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