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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 pyrkimään laajaan poliittiseen näkemykseen kilpailukykyisestä, sosiaalisesta ja 
kestävästä EU:sta tulevaisuudessa; painottaa, että Eurooppa 2020 -strategiassa kuvattujen 
lippulaivahankkeiden toteuttaminen edellyttää, vahvaa, luotettavaa ja kestävää EU:n 
rahoitustukea, jotta Eurooppa 2020 -strategian keskeiset tavoitteet voidaan saavuttaa;

2. painottaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on tarpeen turvata 
nykyisten ja uusien lippulaivaohjelmien rahoitus talouskasvua ja kehitystä edistävän 
kilpailukyvyn alalla ja erityisesti kaikkien nykyisten pitkän aikavälin ohjelmien 
strategisen seurannan alalla; muistuttaa, että kyseisten ohjelmien täytäntöönpano vaatii 
intensiivistä seurantaa ja arviointia sekä talousarvion joustavuutta;

3. painottaa, että Euroopan unionin kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvien pitkän 
aikavälin haasteiden täytyy heijastua talousarviovaroihin mutta ei kuitenkaan meneillään 
olevien EU-ohjelmien rahoituksen kustannuksella;

Energiapolitiikka

4. katsoo, että uuden monivuotisen rahoituskehyksen olisi heijastuttava Eurooppa 2020 
-strategiassa hahmoteltuihin Euroopan unionin poliittisiin painopisteisiin; korostaa, että 
unioni tarvitsee pitkän aikavälin näkemyksen, joka koskee tehokasta ja kestävää 
energiapolitiikkaa vuoteen 2050 asti; toteaa, että tarvitaan huomattavia investointeja 
Euroopan energiainfrastruktuureihin, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet eivät 
vaarantuisi; on tyytyväinen suunnitelmiin kasvattaa unionin energia-alan 
talousarviomäärärahoja, joilla on tarkoitus rahoittaa keskeisiä Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita ja joilla pyritään täyttämään Euroopan komission 
tunnistama noin 60 miljardin euron investointivaje, sekä uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian tutkimukseen suunnattavaa unionin rahoitusta; katsoo, että 
energiatehokkuuden ja energiasäästöjen olisi pysyttävä kaikkien tulevien 
energiastrategioiden painopistealueina, jotta uusien energiainfrastruktuurien tarve 
vähenisi;

5. painottaa, että on tarpeen varmistaa pitkän aikavälin rahoitus innovatiivisten vähähiilisten 
teknologioiden kehittämiseen, koska ne ovat olennaisen tärkeitä kestävän kehityksen ja 
EU:n teollisuuden uusien markkinoiden luomisen kannalta; suhtautuu myönteisesti 
Euroopan strategiseen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelma) toteuttamiseen; 
toteaa, että suunnitelmassa kuvataan konkreettisia tutkimustoimia puhtaiden, kestävien ja 
tehokkaiden vähähiilisten energiateknologioiden alalla;
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Teollisuuspolitiikka

6. on tyytyväinen siihen, että Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan teollisuuspolitiikan 
merkitystä Euroopan kestävän kasvun ja työllisyyden kannalta; kehottaa laaja-alaiseen 
näkemykseen Euroopan teollisuudesta vuonna 2020, jotta voidaan varmistaa monipuolisen 
ja kilpailukykyisen tuotantoteollisuuden perustan säilyminen ja kehittäminen ja niiden 
myötä uusien työpaikkojen luominen; tukee voimakkaasti kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman mukaisten takuuvälineiden käytön jatkamista ja kehottaa kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman jatkamiseen ja huomattavaan laajentamiseen; pyytää 
komissiota laatimaan seuraavan sukupolven ohjelmia, joissa painotetaan voimakkaammin 
välirahoitusinstrumenttien osuutta ja tuetaan niitä riskinjakorahastoilla ja -välineillä;

7. muistuttaa kehottaneensa 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;

Tutkimus, innovointi ja kehittäminen

8. uskoo, että kukoistava tutkimus-, innovaatio ja kehittämistoiminta auttaisivat aikamme 
suurimpien haasteisiin vastaamisessa; muistuttaa, että EU:n tavoitteena on vahvistaa 
tieteellistä ja teknologista perustaansa eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen 
avulla; tunnustaa, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on 
avainasemassa Euroopan kestävän talouskasvun ja kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä; pitää tärkeänä pyrkiä edelleen yksinkertaistamaan 
tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan rahoitusta;

9. painottaa, että on tarpeen säilyttää ja varmistaa EU:n tutkimus-, innovaatio- ja 
kehittämistoiminnan rahoitus ja lisätä sitä asianmukaisella ohjelmien hallinnoinnilla ja 
rahoituksella, jonka määrä on vähintään prosentti niistä tutkimuksen 7. puiteohjelman 
budjettivaroista, jotka sillä on päättyessään; kehottaa lisäämään huomattavasti 
tutkimusmenoja vuodesta 2013 alkaen ottaen huomioon julkisen rahoituksen osuutta 
koskevan EU:n tavoitteen, joka on yksi prosentti bruttokansantuotteesta; kehottaa 
lisäämään kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

10. painottaa, että innovointi on kilpailukyvyn ja kasvun keskeisiä edellytyksiä; kehottaa 
vahvistamaan perustutkimuksen ja teollisen innovoinnin välistä yhteyttä; pitää tärkeänä 
riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) käyttöönoton onnistumista ja rohkaisee RSFF:n 
varojen lisäämiseen;

Tietoyhteiskunta

11. katsoo, että Euroopalla pitäisi olla johtoasema tieto- ja viestintäteknologian kehittämisessä 
ja käyttämisessä; pitää tärkeänä jatkaa pyrkimyksiä saattaa kaikki kansalaiset ja kuluttajat 
kaikkialla saatavilla olevan ja nopean kiinteän ja langattoman laajakaistayhteyden piiriin 
vuoteen 2020 mennessä;

Avaruuspolitiikka
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12. korostaa maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien merkitystä (Galileo ja 
EGNOS) ja on vakuuttunut siitä, että niiden käyttö vaatii intensiivistä seurantaa ja 
arviointia; myöntää, että vasta perustetun Euroopan avaruuspolitiikan kehittäminen 
edellyttää loogisesti myös sen taloudellisten resurssien lisäämistä.


