
PA\860743ET.doc PE460.864v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/2019(BUD)

22.3.2011

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Saaja: eelarvekomisjon

Volitus 2012. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks
(2011/2019(BUD))

Arvamuse koostaja: Reinhard Bütikofer



PE460.864v01-00 2/3 PA\860743ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\860743ET.doc 3/3 PE460.864v01-00

ET

ETTEPANEKUD

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

1. väljendab heameelt Euroopa poolaasta protsessi üle, mille eesmärk on tugevdada 
majanduse juhtimist; usub, et ELi 2020. aasta strateegia edukas rakendamine eeldab 
oluliste, kooskõlastatud ja asjakohaste rahaliste kohustuste võtmist nii ELi kui 
liikmesriikide tasandil strateegia prioriteetide täitmiseks, kusjuures igasugune asjakohaste 
ELi eelarveassigneeringute piiramine ohustaks strateegia täitmist;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise tõhususe ning keskkonnasäästlike tehnoloogiate 
osas, on äärmiselt tähtis edu saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmisel; nõuab mitte ainult eelarve suurendamist, vaid ka enamate jätkusuutlikkuse 
kriteeriumide kehtestamist ELi TAI programmide osas;

3. tuletab meelde, et seitsmes raamprogramm tuleb täies mahus rakendada; toetab pürgimusi 
töötada koostöös EIP ja EIF-ga välja uuenduslikud meetodid (nt riskijagamisrahastu 
(RSFF)) investeeringute suurendamiseks ning teadus- ja arendustegevuse edendamiseks; 
toetab täiendavate eelarveassigneeringute tegemist RSFF-le, kuid nõuab VKE-de 
vastuvõtmissuutlikkuse parandamist;

4. nõuab Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakendamise jätkamist ja 
VKE-dega seotud poliitiliste meetmete võtmist, mis hõlmavad kättesaadavuse 
parandamist ja eriprogrammide ning uuenduslike finantsmehhanismide väljatöötamist;  
nõuab kõrgema staatuse andmist ühele VKE-de juhtprogrammile – konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammile;

5. usub, et selged eesmärgid säästvas energiapoliitikas ning energiatõhususes ja ressursside 
kasutamise poliitikas võivad anda Euroopa majandusele tervikuna kulutõhusaid eeliseid; 
nõuab ELi ja liikmesriikide avalike ning erasektori ressursside eraldamist nendesse 
esmatähtsatesse valdkondadesse tehtavateks investeeringuteks;

6. toonitab, et kõigi mahukate projektide puhul tuleb tagada nõuetekohane juhtimine, täpne 
planeerimine, usaldusväärne finantsjuhtimine, selged piirid ELi osalemisele ja eraldi 
eelarverida, enne kui eraldatakse täiendavaid rahalisi vahendeid; rõhutab, et ELi eraldised 
sellisteks projektideks ei tohiks tulla rahaliste vahendite ümberpaigutamisest muudest ELi 
teadus- ja arendustegevuse programmidest, ning et kõik tekkivad täiendavad kulud tuleb 
katta liikmesriikidel või erasektori sidusrühmadel; toonitab Galileoga seoses, et kulusid 
peaksid aitama katta ka avaliku reguleeritud teenuse ning kaubandusteenuse kasutajad.


