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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et energia, infotehnoloogia, teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas tuleb 
Euroopa Liidul lahendada tähtsaid ülesandeid – tagada energiavarustuse kindlus, võidelda 
kliimamuutuste vastu, soodustada keskkonnahoidliku majanduse arengut, takistada nn 
digitaalse lõhe teket ning hoogustada finantskriisi ja majanduslanguse järel 
uuendustegevust;  on veendunud, et ulatuslikud kärped nendelt eelarveridadelt, millelt 
rahastatakse nimetatud ülesannete lahendamise meetmeid, kahjustaksid ELi majanduse 
jätkusuutlikku taastumist, regionaalarengut ja töökohtade loomist;

2. peab eriti kahetsusväärseks nõukogu esildatud kärpeid seitsmendas raamprogrammis –
maksete assigneeringute vähendamist ligikaudu 6 % võrra ning mõne konkreetse 
eelarverea (eelarverida 08 01 05 03) kuni 59-protsendilist kärpimist, millega seatakse 
ohtu Lissaboni strateegia eesmärkide täitmine; nõuab teadusuuringute piisavat 
rahastamist; sealjuures tuleb soolise võrdõiguslikkuse edendamise huvides erilist rõhku 
panna naiste kaasamisele teadustegevusse ning soolise võrdõiguslikkuse küsimuste 
mõistmise parandamisele;

3. väljendab rahulolu algatuste „energiatõhusad ehitised“, "tulevikutehased“ ja „Euroopa 
energiasäästlikud autod“ üle; nende puhul on tegemist avaliku ja erasektori paljulubava 
partnerlusega, mida rahastatakse seitsmenda raamprogrammi kaudu, et toetada tööstust
säästlikuma maanteetranspordi, uute tehnoloogiate ja uute keskkonnahoidlike materjalide 
väljatöötamisel; 

4. rõhutab vajadust ergutada taastuvenergia tootmist, energiatõhusust ning vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia kasutamist, sealhulgas ka süsinikdioksiidi kogumist 
ja säilitamist, millega soodustataks töökohtade loomist, jätkusuutlikku regionaalarengut 
ja pürgimist keskkonnahoidliku majanduse poole;

5. on seisukohal, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata investeeringutele, mis on suunatud 
energia infrastruktuuri arendamisele ning põhivõrkude ajakohastamisele ja ühenduste 
ehitamisele; sealjuures tuleb eriti silmas pidada vajadust tuua isolatsioonist välja teatud 
alad, nn energiasaared, mis ei ole vajalikul määral ühendatud üleeuroopaliste 
energiavõrkudega;  nõuab seetõttu piisavate vahendite eraldamist Euroopa majanduse 
elavdamise energeetikakava (European Energy Recovery Programme – eelarverida 06 01 
04 13) elluviimiseks; 

6. nõuab, et eraldataks piisavalt raha tuumarajatiste julgeoleku ja turvalisuse parandamiseks 
ning nende rajatiste demonteerimiseks;

7. nõuab, et eraldataks piisavalt raha väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) 
toetamiseks, eriti seoses majanduslanguse tagajärgedega, sest need ettevõtted on 
töökohtade loomise ja regionaalarengu elavdamise seisukohalt ülimalt tähtsad; rõhutab 
sellega seoses Euroopa Investeerimispanga toetuskavade tähtsust väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, kuivõrd nendel on laenu saamine finantskriisi tõttu kõige enam 
raskendatud; 
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8. on veendunud, et investeeringud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse soodustavad 
kasvu ja uuendustegevust ning aitavad seega täita Lissaboni strateegia eesmärke; nõuab 
sellega seoses rohkem toetust teadusuuringutele infotehnoloogia vallas, näiteks 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kaudu.


