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EHDOTUKSET

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

1. panee tyytyväisenä merkille EU-ohjausjaksoa koskevan prosessin, jonka tavoitteena on 
tehostaa talouden ohjausta; uskoo, että Eurooppa 2020 -strategia pystytään panemaan 
menestyksekkäästi täytäntöön vain, jos sekä Euroopan unioni että sen jäsenvaltiot 
tarjoavat strategian painopisteiden toteuttamiseen huomattavat koordinoidut ja 
tarkoituksenmukaiset taloudelliset resurssit, ja että tavoitteeseen pääsy vaarantuu, jos 
kyseisiä EU:n määrärahoja jollain tavoin rajoitetaan;

2. huomauttaa, että tutkimus- ja kehittämistyön sekä innovointitoiminnan edellytysten 
parantaminen ja etenkin kestävien energiapainotusten, energian varastointiteknologian, 
luonnonvarojen tehokkaan käytön ja puhtaan energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; kannustaa 
lisäämään paitsi talousarviovaroja myös ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n tutkimus-
ja kehittämistyön sekä innovointitoiminnan ohjelmissa;

3. muistuttaa, että seitsemäs puiteohjelma on pantava täysimääräisesti täytäntöön; tukee 
pyrkimyksiä kehittää yhdessä EIP:n ja EIR:n kanssa investointeja lisääviä ja tutkimusta ja 
innovointia edistäviä riskinjakorahoitusvälineen kaltaisia uusia välineitä; kannattaa 
riskinjakorahoitusvälinettä varten varattujen määrärahojen lisäämistä, mutta vaatii 
parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia vastaanottaa tukea;

4. kannustaa jatkamaan eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöönpanoa ja 
sellaisten pk-yrityksiin liittyvien toimien toteuttamista, joilla muun muassa helpotetaan 
aloitteeseen osallistumista ja kehitetään erityisiä ohjelmia ja innovatiivisia 
rahoitusvälineitä; pyytää tehostamaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan 
kuuluvaa pk-yrityksiä koskevaa lippulaivaohjelmaa;

5. uskoo, että selkeä pyrkimys kestävään energiapolitiikkaan, energiatehokkuuteen ja 
luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön voi tarjota koko Euroopan taloudelle 
kustannustehokkuuteen liittyviä etuja; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita osoittamaan näiden 
ensisijaisten alojen investointeihin sekä julkisia että yksityisiä varoja;

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on ennen rahoituksen lisäämistä varmistettava 
asianmukainen hallinto, tarkka suunnittelu ja moitteeton varainhoito, EU:n osuus on 
selkeästi rajattava ja on varmistettava, että on olemassa erillinen budjettikohta; korostaa, 
että EU:n määrärahojen kohdentaminen tällaisille hankkeille ei saisi johtaa siihen, että 
varoja siirretään toisista EU:n tutkimuksen ja kehittämisen ohjelmista, ja että kaikkiin 
mahdollisiin lisäkustannuksiin on saatava rahoitus jäsenvaltioilta tai yksityisiltä 
toimijoilta; korostaa Galileoon liittyen, että julkisesti säännellyn palvelun ja kaupallisen 
palvelun käyttäjien olisi osallistuttava kustannuksiin.


