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EHDOTUKSET

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

1. tähdentää, että parlamentti ei ole vielä antanut hyväksyntäänsä uudesta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annettavalle asetukselle ja että komission olisi ensin laadittava 
talousarvioesitys vuodeksi 2014 kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskevan oman ehdotuksensa perusteella;

2. pitää erittäin valitettavana, että neuvosto on leikannut 38 miljardilla eurolla otsakkeen 1 a 
määrärahoja, koska kyseisestä otsakkeesta rahoitetaan innovointia, tutkimusta, 
infrastruktuuria, pk-yrityksiä, nuorisoa ja koulutusta koskevia unionin politiikkoja, jotka 
ovat tarpeellisia pyrittäessä vastaamaan nykyiseen talouskriisiin ja merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin; katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan maksuille 
asetettava asianmukainen menokatto antaisi mahdollisuuden vapauttaa lisää 
talousarviomäärärahoja otsaketta 1 a varten;

3. kehottaa osoittamaan Horisontti 2020 -ohjelmalle riittävän suuret määrärahat; vastustaa 
päättäväisesti kaikkia ehdotuksia asettaa vuoden 2014 enimmäismäärät vuoden 2013 tasoa 
alemmas; kehottaa komissiota luomaan omat budjettikohdat pk-yritysten tukivälineelle ja 
”Tiede yhteiskunnassa”- ja ”Osallistumisen laajentaminen” -ohjelmille sekä kilpailukyvyn 
ja innovoinnin puiteohjelman ekoinnovointialan ja ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” -
ohjelman seurannalle;

4. katsoo, että Verkkojen Eurooppa -välineellä on tärkeä rooli unionin talouden elpymisessä; 
kehottaa lisäämään tälle rahoitusvälineelle myönnettävien määrärahojen osuutta, jotta 
voidaan houkutella muita julkisia ja yksityisiä investointeja; kehottaa keskittymään 
varsinkin uusiutuvia energianlähteitä sekä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria 
koskeviin hankejoukkolainoihin ja myöntämään riittävästi rahoitusta älykkäitä verkkoja 
varten ottaen huomioon mahdolliset yhteisvaikutukset tieto- ja viestintätekniikka-alan 
kanssa;

5. korostaa tarvetta puuttua pk-yritysten ongelmiin kunnianhimoisen yritysten kilpailukykyä 
ja pk-yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) avulla; kehottaa osoittamaan ainakin 
60 prosenttia COSME-ohjelman määrärahoista rahoitusvälineisiin, koska rahoituksen 
saanti on erityisen vaikeaa;

6. vaatii, että unionin suuria infrastruktuurihankkeita (kuten Galileo ja GMES) on 
rahoitettava monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolella ja sen määrät ylittäen, ja vaatii, 
että unionin varoja ei saa käyttää kattamaan uusia kustannusten ylityksiä tai ITER-
hankkeen kustannuksia;

7. katsoo, että hallintoa ja menojen koordinointia on parannettava unionin ja jäsenvaltioiden 
välillä Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseksi; kehottaa käyttämään optimaalisesti 
unionin nykyistä rahoitusta ja keskittymään unionin lisäarvoon, tehokkaaseen 
järkeistämiseen ja kerrannaisvaikutuksiin; pyytää seuraamaan talouspolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa koskevassa prosessissa tutkimukseen, innovointiin, 
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teollisuuspolitiikkaan ja pk-yrityksiin tehtäviä investointeja.


