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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse 
jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitilisi ülesandeid ja eelarvevahendeid käsitleval erikomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu ELi 2020. aasta strateegias toonitatud juhtalgatustega; nõuab ELi 
konkurentsivõimelise, sotsiaalse ja kestliku tuleviku ulatuslikku poliitilist kontseptsiooni; 
rõhutab, et ELi 2020. aasta strateegias kirjeldatud ELi juhtalgatused vajavad tugevat, 
usaldusväärset ja kestlikku ELi rahalist toetust, kui soovitakse saavutada ELi peamisi 
2020. aasta eesmärke;

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;

3. rõhutab, et ELi konkurentsivõime ja kestliku kasvuga seotud pikaajalised ülesanded 
peavad kajastuma eelarvevahendites, mis ei tohi ohustada jätkuvate ELi programmide 
olemasolevat rahastamist;

Energiapoliitika 

4. on seisukohal, et uus mitmeaastane finantsraamistik peab kajastama ELi 2020. aasta 
strateegias esitatud ELi poliitika prioriteete; rõhutab, et liit vajab 2050. aastasse ulatuva 
tõhusa ja kestliku energiapoliitika pikemaajalist nägemust; märgib, et Euroopa 
energiainfrastruktuuri on vaja oluliselt investeerida, kui ei soovita ohustada ELi 2020. 
aasta eesmärkide täitmist; väljendab rahulolu kavaga suurendada energiale eraldatavat ELi 
eelarvet, et aidata kaasa Euroopa peamiste prioriteetsete energiainfrastruktuuri projektide 
rahastamisele vähendamaks komisjon poolt kindlaks tehtud ligi 60 miljardi euro suurust 
investeerimislõhet, ja samuti Euroopa Liidu rahastamisele uute ja taastuvenergia 
tehnoloogiate teadusuuringute jaoks; on seisukohal, et energiatõhusus ja energiasääst 
peavad jääma tulevase energiastrateegia peamisteks prioriteetideks, mis vähendaksid 
vajadust uue täiendava energiastruktuuri järele;

5. toonitab vajadust kindlustada pikaajaline rahastamine innovaatiliste, vähese CO2-heitega 
energiatehnoloogiate väljatöötamisele, mis on olulised kestliku arengu jaoks ja ELi 
tööstuse jaoks uute turgude loomisel; väljendab heameelt Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilise kava rakendamise üle, milles kirjeldatakse teadusuuringute konkreetseid 
samme puhta, kestliku ja tõhusa, vähese CO2-heitega energiatehnoloogia valdkonnas;

Tööstuspoliitika

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et ELi 2020. aasta strateegias rõhutatakse, kui oluline on 
tööstuspoliitika Euroopa kestliku kasvu ja tööhõive jaoks; nõuab terviklikku nägemust 
Euroopa 2020. aasta tööstusest, et tagada mitmekesise ja konkurentsivõimelise 
tööstusbaasi säilimine ja edasiarendamine ning selle tulemusel töökohtade loomine; toetab 
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igati tagatisvahendite jätkumist konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi 
raames ning nõuab selle programmi täiendamist ja olulist laiendamist; palub komisjonil 
panna järgmise põlvkonna programmides suuremat rõhku vahefinantseerimisvahenditele 
ning toetada neid riskijagamisfondide ja rahastutega;

7. 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;

Teadusuuringud, innovatsioon ja arendustegevus

8. on arvamusel, et heal tasemel teadusuuringud, innovatsioon ja arendustegevus aitavad 
kaasa meie aja suurimate probleemide lahendamisele; tuletab meelde ELi eesmärki 
tugevdada oma teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid Euroopa teadusruumi saavutamise 
abil; tunnistab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tähtsust ELi kestliku 
kasvu ja konkurentsivõime peamise tõukejõuna tänu maailmas juhtiva innovatsiooni 
stimuleerimisele; toonitab, kui oluline on jätkata jõupingutusi teadusuuringute, 
innovatsiooni ja arendustegevuse rahastamise lihtsustamiseks;

9. rõhutab, et teadusuuringuid, innovatsiooni ja arendustegevust tuleb ELis säilitada, 
stimuleerida ja kindlustada, kasutades selleks asjakohast programmijuhtimist ja 
rahastamist, mis moodustaks vähemalt sama protsendimäära ELi kogueelarvest, mis saab 
olema seitsmendal raamprogrammil selle lõppedes; nõuab teadustegevuse kulutuste 
märkimisväärset suurendamist alates 2013. aastast, arvestades ELi riikliku rahastamise 
üheprotsendist eesmärki; nõuab teadus- ja arendustegevuse vallas suuremat rahvusvahelist 
koostööd;

10. toonitab, et innovatsioon kuulub peamiste konkurentsivõimele ja kasvule kaasa aitavate 
tegurite sekka; nõuab tugevamat sidet alusuuringute ja tööstusinnovatsiooni vahel; rõhutab 
riskijagamisrahastu edu ning ergutab selle rahastu käsutusse suuremate vahendite 
eraldamist;

Infoühiskond

11. on arvamusel, et Euroopa peaks etendama juhtivat osa info- ja sidetehnoloogia loomisel ja 
kohaldamisel; toonitab, kui oluline on jätkata jõupingutusi kõikidele kodanikele ja 
tarbijatele 2020. aastaks kättesaadava ja kiire ühendusega paikse ja mobiilse kiire 
lairibaühenduse suunas;

Kosmosepoliitika

12. rõhutab, et Euroopa globaalsed navigatsioonisatelliitide süsteemid (Galileo ja EGNOS) on 
strateegilise tähtsusega ning on kindel, et nende rakendamine nõuab intensiivset 
järelevalvet ja hindamist; tunnistab, et äsja loodud Euroopa kosmosepoliitika arendamine 
tähendab loogiliselt võttes ELi jaoks ka täiendavat finantssuutlikkust.


