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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että unionin vastassa on suuria haasteita energian, tietotekniikan, tutkimuksen ja 
innovaation aloilla, erityisesti jotta voitaisiin turvata energian toimitusvarmuus, torjua 
ilmastonmuutosta, vauhdittaa ekologisesti tehokkaan talouden kehittämistä, estää 
digitaalisen kuilun syntyminen ja kannustaa innovaatiotoimintaa rahoituskriisin ja 
talouden taantuman jälkeen; katsoo, että huomattavat leikkaukset budjettikohtiin, joista 
rahoitetaan kyseisiä haasteita koskevia täytäntöönpanotoimia, haittaisivat EU:n talouden 
kestävää elvyttämistä, aluekehitystä ja työpaikkojen luomista;

2. pitää valitettavina erityisesti leikkauksia, joita neuvosto on ehdottanut 7. puiteohjelmaan, 
sillä neuvosto haluaa pienentää maksumäärärahoja noin 6 prosenttia ja joitakin yksittäisiä 
budjettikohtia (budjettikohta 08 01 05 03) jopa 59 prosenttia, ja katsoo, että leikkaukset 
vievät pohjaa Lissabonin strategian tavoitteilta; kehottaa myöntämään 
tutkimuspolitiikkaan riittävät määrärahat ja korostaa tässä yhteydessä erityisesti toimia, 
joilla kannustetaan naisten osallistumista tutkimustoimintaan ja lisätään ihmisten 
tietämystä sukupuoliasioita, jotta voidaan helpottaa sukupuolten tasa-arvoa;

3. suhtautuu myönteisesti energiatehokkaita rakennuksia, tulevaisuuden tehtaita ja 
vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskeviin aloitteisiin ja pitää näitä lupaavina julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksina, jotka on tarkoitus rahoittaa 7. puiteohjelmasta ja 
joilla tuetaan teollisuutta kehitettäessä kestävämpää maantieliikennettä, uusia 
teknologioita ja uusia ekotehokkaita materiaaleja;

4. korostaa, että on vauhditettava uusiutuvan energian tuotantoa, energiatehokkuutta sekä 
vähän hiilidioksidia tuottavaa teknologiaa, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi mukaan 
luettuna, sillä nämä edistävät omalta osaltaan työpaikkojen luomista, kestävää 
aluekehitystä ja edistymistä kohti ekologisesti tehokasta taloutta;

5. katsoo, että on kiinnitettävä enemmän huomiota energiainfrastruktuureihin tehtäviin 
investointeihin, siirtoverkkojen kehittämiseen ja parantamiseen sekä rajayhdysjohtojen 
rakentamiseen, jotta voidaan erityisesti löytää ratkaisu nk. energiasaarekkeiden (sellaisten 
alueiden, joilla ei ole riittäviä yhteyksiä eurooppalaisiin energiaverkkoihin) 
eristyneisyyteen; kehottaa tästä syystä myöntämään riittävät määrärahat Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelman täytäntöönpanoon (budjettikohta 06 01 04 13);

6. pyytää myöntämään riittävät määrärahat ydinlaitosten kaikkinaiseen turvallisuuteen ja 
niiden käytöstä poistamiseen;

7. pyytää myöntämään riittävän rahoituksen pienien ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
tukemiseen erityisesti talouden taantuman jälkeen, sillä pk-yritykset ovat olennaisen 
tärkeitä työpaikkojen luomisen sekä aluekehityksen vauhdittamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä pk-yrityksille tarkoitettujen Euroopan investointipankin 
tukijärjestelmien tärkeyttä, sillä rahoituskriisien takia luotonsaanti on pk-yrityksille 
kaikkein vaikeinta;
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8. uskoo, että tieto- ja viestintätekniikkaan tehtävät investoinnit edistävät kasvua ja 
innovaatiotoimintaa ja edistävät näin omalta osaltaan Lissabonin strategian tavoitteiden 
saavuttamista; pyytää tässä yhteydessä lisää tukea tietotekniikan alalla tehtävälle 
tutkimukselle, esimerkiksi kilpailukyvyn ja innovaation puiteohjelmalle.


