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ETTEPANEKUD

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

1. usub, et selleks, et aidata Euroopa Liit välja praegusest majanduslikust ja sotsiaalsest 
kriisist ja tagada Euroopa Liidu tulevane konkurentsivõimelisus globaliseerunud 
maailmas, on tungivalt vajalik, et jõutaks Euroopa Liidu 2020. aasta strateegias ettenähtud 
eesmärgini saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv; rõhutab, et selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleb keskse tähtsusega poliitikavaldkondades teha hinnanguliselt 
1600 miljardi euro väärtuses tulevikku suunatud investeeringuid;

2. rõhutab olulist rolli, mida Euroopa Liidu eelarve peab täitma Euroopa Liidu ühiselt kokku 
lepitud strateegia „Euroopa 2020” saavutamisel, sest juhul, kui see on hästi korraldatud, 
suudab Euroopa Liidu rahastamine tõepoolest valla päästa ja kiirendada selgelt Euroopa 
Liidu lisandväärtust andvaid tegevusi, mida liikmesriigid omapäi sooritada ei suuda, ning 
lisaks luua sünergiat ja vastastikust täiendavust liikmesriikide tegevustega, aidates neil 
keskenduda olulistele tulevikku suunatud investeeringutele; tervitab seega komisjoni 
ettepanekut suurendada − võrreldes praegu kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga 
2007−2013 − teadusuuringute, innovatsiooni, konkurentsivõime, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning infrastruktuuri edendamiseks mõeldud Euroopa Liidu 
programmide rahastamist; usub kindlalt, et need kavandatavad rahaeraldised kujutavad 
endast miinimumi, ja hoiatab tõsiselt liikmesriike kiusatuse eest neid vähendada, sest see 
seaks ohtu Euroopa Liidu usaldusväärsuse ja poliitilise vastutuse majanduskasvu ja 
töökohtade arvu suurendamise osas; rõhutab samaaegselt vajadust kindlustada piisav 
eelarvealane paindlikkus, nii et eelarvelisi vahendeid saaks asjakohaselt ühildada tekkida 
võivate asjaolude ja prioriteetidega;

3. rõhutab tungivalt, et Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
rahastamist tuleb edendada, ergutada ja kindlustada, suurendades märgatavalt 
mitmeaastases finantsraamistikus 2014−2020 vastavaks tegevuseks ettenähtud kulusid 
programmis Horisont 2020 ning oluliselt lihtsustades rahastamisprotseduure, jäädes samal 
ajal kindlaks usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele; 

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide lisandväärtust väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, sest programmid on osutunud väga kasulikuks liikmesriikide 
jõupingutuste toetamisel kindlustada sügava finantskriisi ajal väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtetele juurdepääs rahastamisvõimalustele; rõhutab sellegipoolest, et 
parem ja mitmekülgsem ligipääs rahastamisele, abirahadest laenude või omakapitalini, 
peaks olema tulevikus kättesaadav kõigile tööstuse esindajatele Euroopas; usub kindlalt, et 
ettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime programmi 
ettenähtud rahastamispaketis tuleks rahastamisvahendite eelarvet suurendada ja 
juurdepääsu sellele parandada, et programmi saaks laiendada ja sellesse kaasata veel enam 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning et see vastaks paremini nende 
mitmesugustele vajadustele;

5. on arvamusel, et uue põlvkonna jätkusuutliku energiasüsteemi arendamine Euroopa Liidus 
nõuab laialdasi investeeringuid energiavaldkonna teadus- ja arendustegevusse; rõhutab 



PE492.897v01-00 4/5 PA\908795ET.doc

ET

seega vajadust suurendada teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse rahastamist ja jätkata 
energiavaldkonnas tutvustusprojektide läbiviimist; kutsub üles rakendama täies mahus 
juba vastu võetud Euroopa energiatehnoloogia strateegilist kava (SET-kava); palub 
komisjonil ja nõukogul täpsustada, kuidas kava mitmeaastase finantsraamistiku 2014–
2020 kohaselt rahastatakse;

6. rõhutab suuremõõtmeliste taristuprojektide (ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
strateegilist tähtsust Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime ja tööstuse tugevdamise 
eesmärgil; usub, et tööstuse rahastamisel peaks olema Euroopa Liidu eelarves kindel koht 
täiesti sõltumatu ja kõikehõlmava mitmeaastase eelarve näol, kuid tööstuse juhtimise 
parandamine peaks endiselt toimuma Euroopa Liidu aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, 
et kui nende projektide rakendamisel peaks esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta rahastamist ja edukat rakendamist muude liidu 
poliitikavaldkondade puhul, mis aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele;

7. usub, et avaliku sektori eelarve piirangute tegelikus kontekstis on finantseerimine teistest 
rahastamisallikatest väga vajalik, et täide viia pikaajalisi investeeringuid, mida on tarvis 
Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks; usub kindlalt, et Euroopa 
Liidu lisandväärtus tekib eelkõige siis, kui toetatakse kõrge riskiga kulukaid pikaajalisi 
programme, mis liikmesriikidele üksi üle jõu käiksid; nõuab seega, et Euroopa Liidu 
meetmetega vähendataks investeerimisriske suuremahulistes tegevustes ja arendataks 
üleeuroopalisi energia ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuuride 
investeeringuid; tervitab seega Euroopa Liidu projektivõlakirjade algatuse 2012−2013 
katsejärgu käivitamist ja komisjoni ettepanekut Euroopa Ühendamise Rahastu kohta kui 
esimesi samme õiges suunas;

8. on siiski veendunud, et põhjalikum arutelu on vajalik, parandamaks toetust pikaajalistele 
investeeringutele Euroopa Liidus; rõhutab vajadust arendada ja paremaks muuta Euroopa 
Liidu eelarvel põhinevaid riskijagamise rahastamisvahendeid ning nende kaudu 
hõlbustada investeeringute rahastamist prioriteetsetes valdkondades, hõlmates suuremal 
arvul erinevaid projekte ja võttes arvesse erinevaid riske (nn projektiportfelli lähenemine); 
on veendunud, et Euroopa Liidu ja riiklike süsteemide vahel peaks püüdma leida sünergiat 
ja vastastikust täiendavust, et maksimeerida selliste vahendite kasvupotentsiaali; rõhutab, 
et nende vahendite sobivuse üle otsustamisel ja valikul tuleb toetuda selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumitele;

9. rõhutab tungivalt, et tulu taasinvesteerimine (tagasimaksed) peaks olema põhimõte, 
millest lähtuvad kõik uuenduslikud rahastamisvahendid; rõhutab, et selline ringlus ei too 
kaasa ainult sääste riigi rahandusele, vaid ka võimendab neid rahastamisvahendeid ja 
suurendab nende mõjujõudu, ning see aitab lõpuks kindlustada rohkemaid investeeringuid 
majanduses;

10. rõhutab, et tuleb edendada erinevate programmide (nt Horisont 2020, COSME, Euroopa 
Ühendamise Rahastu) ja ühtekuuluvuspoliitika vahelist koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida kumulatiivset või ühisrahastamist, et maksimeerida 
olemasolevate Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis liikmesriikides ja selle 
kaudu ka riikide osalemist erinevates programmides ning et saavutada Euroopa Liidu 
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territooriumil tervikuna võrdsem majandusareng.


