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ET

ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et Euroopa Parlament ei ole veel uut mitmeaastase finantsraamistiku määrust 
heaks kiitnud ja et Euroopa Komisjon peaks kõigepealt koostama 2014. aasta 
eelarveprojekti, lähtudes oma ettepanekust 2014.–2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta;

2. peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu on kärpinud 38 miljardi euro võrra 
rubriiki 1a, mille raames rahastatakse praeguse majanduskriisi ja oluliste ühiskondlike 
probleemidega tegelemiseks vajalikke peamisi ELi poliitikavaldkondi, mis käsitlevad 
innovatsiooni, teadusuuringuid, infrastruktuuri, VKEsid, noori ja haridust; on seisukohal, 
et ühise põllumajanduspoliitika maksete asjakohane piiramine võimaldab vabastada 
rubriigi 1a jaoks rohkem eelarvevahendeid;

3. nõuab küllaldast rahastamisvahendite eraldamist programmile Horisont 2020; on kindlalt 
vastu kõigile ettepanekutele, milles 2014. aasta ülempiir on madalam 2013. aasta 
tasemest; kutsub komisjoni üles looma sihtotstarbelisi eelarveridu VKEde vahendile, 
programmidele „Teadus ühiskonnas” ja „Osaluse laiendamine” ning järelkontrolliks 
programmidele „Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi 
ökoinnovatsioon” ning „Arukas energeetika – Euroopa”;

4. on veendunud, et Euroopa ühendamise rahastul on ELi majanduse elavdamises oluline 
roll; nõuab, et sellele rahastamisvahendile eraldataks rohkem rahalisi vahendeid, et tagada 
teiste avalike ja erainvesteeringute suurem finantsvõimendus; nõuab eelkõige 
keskendumist taastuvenergia projektivõlakirjadele ja IKT infrastruktuuri 
projektivõlakirjadele ning küllaldast vahendite eraldamist arukatele võrkudele, võttes
eelkõige arvesse võimalikku koostoimet ITK sektoriga;

5. rõhutab vajadust tegeleda VKEde probleemidega ulatusliku ettevõtete konkurentsivõime 
ning VKEde programmi (COSME) abil; nõuab seoses rahastamisele ligipääsemise eriti 
keerulise olukorraga, et vähemalt 60% ettevõtete konkurentsivõime ning VKEde 
programmi eelarvest eraldataks rahastamisvahenditele;

6. nõuab, et peamisi ELi infrastruktuuri projekte (näiteks Galileo ja Copernicus) tuleb 
rahastada mitmeaastase finantsraamistiku eelarvest eraldi ning nõuab, et ühtegi ELi fondi 
ei kasutataks lisaülekulude või projekti ITER kulude katteks;

7. on veendunud, et strateegia „Euroopa 2020” rakendamiseks on vaja paremat 
valitsemistava ning ELi ja liikmesriikide vahelist kooskõlastatud kulutamist; nõuab, et 
praegust ELi poolset rahastamist optimeeritaks, keskendudes ELi lisandväärtusele, 
tõhusale ühtlustamisele ja finantsvõimendusele; palub, et Euroopa poolaasta protsessi 
raames jälgitaks investeeringuid teadusesse, innovatsiooni, tööstuspoliitikasse ja 
VKEdesse.


