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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. ei hyväksy neuvoston unionin vuoden 2019 talousarvion otsakkeeseen 1 a ITRE-

valiokunnan toimialaan kuuluvien budjettikohtiin tekemiä leikkauksia, jotka ovat 

3,61 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista ja 0,22 prosenttia maksumäärärahoista 

komission ehdotukseen verrattuna; panee merkille, että komission ehdotuksessa ITRE-

valiokunnan toimialaan kuuluvien budjettikohtien maksusitoumusmäärärahoja unionin 

talousarvion otsakkeessa 1 a on korotettu 3,9 prosenttia ja maksumäärärahoja 

1,8 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna; panee niin ikään tyytyväisenä merkille, että 

talousarviossa vuodeksi 2019 huomio kohdennetaan kasvuun, innovointiin, 

kilpailukykyyn, digitalisointiin, kestävyyteen, ilmastonmuutokseen ja siirtymiseen 

erittäin energiatehokkaaseen ja täysin uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 

talouteen Pariisin sopimuksen mukaisesti sekä nuorten tutkijoiden ja naistutkijoiden 

menestyksen ja yrittäjyyden edistämiseen; 

2. katsoo, että tutkimus, pk-yritykset ja kilpailukyky ovat jatkossakin ratkaisevan tärkeitä 

työllisyyden ja kasvun mahdollistajia unionissa; on sitä mieltä, että menestyksekkäille 

Horisontti 2020 - ja Cosme-ohjelmille vuodeksi 2019 osoitettujen määrärahojen olisi 

oltava riittävät niiden jatkamisen varmistamiseksi; 

3. pitää välttämättömänä kehittää johtajuutta innovoinnin ja murroksellisten 

teknologioiden alalla; pitääkin valitettavina neuvoston ehdottamia merkittäviä 

leikkauksia tutkimuksen ja innovoinnin yhteisen strategiakehyksen 

maksusitoumusmäärärahoihin (0,3 miljardia euroa) ja maksumäärärahoihin 

(18 miljoonaa euroa), sillä leikkauksilla on valtavasti kielteisiä vaikutuksia Horisontti 

2020 -puiteohjelmaan, ja pitää erityisen valitettavina leikkauksia asiaan liittyviin 

budjettikohtiin, kuten ”Tulevan ja nousevan teknologian tutkimuksen vahvistaminen” ja 

”Euroopan tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen”, joilla kohennetaan elintasoa, 

parannetaan tiedon saatavuutta ja edistetään yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä; 

panee merkille komission Horisontti 2020 -puiteohjelmalle ehdottaman 8,5 prosentin 

lisäyksen vuoden 2019 yleisen talousarvion maksusitoumusmäärärahoihin; muistuttaa 

Horisontti 2020 -ohjelman vakavasta alirahoituksesta vuosien 2014–2020 monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana ja toteaa, että sen vuoksi hakemusten hyväksymisaste 

(11,6 prosenttia tai jopa vain 3 prosenttia eräiden ohjelmien osalta) on ollut pienempi 

kuin edellisellä rahoituskehyskaudella ja unionin rahoitusta on näin ollen osoitettu 

entistä harvalukuisempiin, korkealaatuisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin; toistaa 

näin ollen olevansa syvästi huolissaan komission seuraavalle rahoituskehyskaudelle 

ehdottamasta Euroopan horisontti -ohjelman rahoituksen alhaisesta tasosta ja aikoo 

turvata tälle ohjelmalle tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 

käytävissä neuvotteluissa 120 miljardin euron vähimmäismäärän vuoden 2018 hintoina 

ja korostaa kantaansa, jonka mukaan ilmastoon liittyviä menoja olisi Pariisin 

sopimuksen mukaisesti lisättävä merkittävästi nykyiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen verrattuna; 



 

PE623.785v02-00 4/7 AD\1163734FI.docx 

FI 

4. katsoo, että unionin vuoden 2019 talousarviota olisi hyödynnettävä kaikkien 

nuorisotyöttömyyden torjuntaan liittyvien välineiden tukemiseen erityisesti EU:n 

taloudellisesti jälkeen jääneillä alueilla ja että sillä olisi keskityttävä yrittäjyyteen 

liittyvien ja digitaalisten taitojen edistämiseen; 

5. pitää Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) tärkeänä ja panee merkille sen 

menestyksen; pitää valitettavana, että ESIR-rahaston lisärahoituksen turvaamiseksi 

Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahoja oli vähennettävä; korostaa, että unionin 

yleisestä talousarviosta ei saisi rahoittaa uusia aloitteita unionin nykyisten ohjelmien ja 

toimintapolitiikkojen kustannuksella; aikoo pitää kiinni ESIR-neuvottelujen aikana 

tekemästään sitoumuksesta vähentää mahdollisimman paljon tähän puiteohjelmaan 

kohdistuvaa vaikutusta ja lisätä kyseisten kohtien määrärahoja vuodeksi 2019; 

6. muistuttaa, että on tärkeää edistää laajoja synergioita Verkkojen Eurooppa -välineen 

liikenne- ja digitaalisen osion välillä, jotta TEN-T-käytävien digitalisoimisen 

tehostamiseen tähtääviin hankkeisiin kohdistuva rahoituksellinen vipuvaikutus olisi 

mahdollisimman suuri; 

7. pitää tärkeänä energiaunionin päätökseen saattamista samalla, kun täytetään unionin 

ilmastotavoitteet Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti; muistuttaa tähdentäneensä puhtaan energian innovoinnin nopeuttamista 

koskevassa mietinnössään (2017/2084(INI)), että on parannettava johdonmukaisuutta 

unionin Pariisin sopimuksen mukaisesti antaman sitoumuksen ja rahoituspolitiikan 

välillä tuettaessa energiaunionin viittä toisiaan tukevaa ulottuvuutta; muistuttaa tässä 

yhteydessä ”energiatehokkuus ensin” -periaatteesta ja unionin tavoitteesta olla 

johtavassa asemassa uusiutuvien energialähteiden käytössä; kehottaa painokkaasti 

komissiota osoittamaan tarvittavan rahoituksen näiden alojen investoinneille sekä 

kestävälle kehitykselle, energiaköyhyyden torjumiselle ja oikeudenmukaisen siirtymän 

varmistamiselle ja takaamaan alalle yhdenvertaiset lähtökohdat sen siirtyessä 

ympäristöystävällisempiin tuotantoprosesseihin, jotta voidaan siirtyä hiilettömään 

talouteen vuoteen 2050 mennessä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio 

arvioi ilmastomenojen osuudeksi 20,1 prosenttia vuoden 2019 talousarviossa, mutta 

toteaa uudelleen, että nykyinen ehdotus johtaa siihen, että ilmastoa koskeviin 

toimenpiteisiin kohdennetaan ainoastaan 19,3 prosenttia unionin talousarviosta kaudella 

2014–2020; katsoo, että näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olisi siihen tarvittavat 

määrärahat edelleen osoitettava Verkkojen Eurooppa -välineelle; pitää huolestuttavina 

neuvoston ehdottamia merkittäviä leikkauksia Verkkojen Eurooppa -välineen 

energiaosion maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin; 

8. on tietoinen yhteiskunnallisia haasteita koskevien budjettikohtien ja etenkin elinikäisen 

terveyden ja hyvinvoinnin parantamista koskevan budjettikohdan suuresta 

merkityksestä, jotta voidaan parantaa elintasoa unionissa; kannustaa komissiota 

säilyttämään riittävän rahoituksen näihin tarkoituksiin ja pitää neuvoston ehdottamia 

leikkauksia valitettavina; 

9. korostaa, että on tärkeää saavuttaa digitaalisia sisämarkkinoita koskevat tavoitteet, jotta 

vauhditetaan unionin digitalisaatiota ja edistetään unionin talouden, julkisen sektorin ja 

kansalaisten digitaalista osallisuutta; panee tässä yhteydessä merkille WIFI4EU:n 
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kaltaisten aloitteiden merkityksen; pitää valitettavina neuvoston kyseiseen aloitteeseen 

ehdottamia leikkauksia; 

10. korostaa, että pk-yritykset ovat olennainen osa Euroopan taloutta, koska ne luovat 

unionissa suuren määrän työpaikkoja, ja pitää tarpeellisena luoda pk-yrityksille 

myönteinen liiketoimintaympäristö sekä tukea niiden klustereita ja verkostoja; panee 

kuitenkin hyvin huolestuneena merkille neuvoston pk-yrityksiä koskevaan välineeseen 

ehdottamia leikkauksia, sillä ne välittävät ristiriitaisen signaalin unionin yrityksille; 

11. panee merkille Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman; korostaa, että 

tällaisen toiminnan rahoitukseen olisi osoitettava uusia resursseja, sillä se vaikuttaa 

merkittävästi unionin talousarvioon; on huolestunut neuvoston ehdotuksesta leikata 

Verkkojen Eurooppa -välineen ja unionin avaruusohjelmien, kuten Avaruusteknologian 

johtoasema -ohjelman ja Copernicus-ohjelman, määrärahoja Euroopan puolustusalan 

teollisen kehittämisen ohjelman rahoittamiseksi, sillä siviiliohjelmien taloudellisia 

resursseja ei pitäisi vähentää puolustusalan ohjelmien tukemiseksi; 

12. korostaa tarvetta uudistaa unionin liikkuvuusalaa liikenteen muuttamiseksi kestäväksi, 

puhtaaksi ja kilpailukykyiseksi unionissa unionin autoteollisuuden saamiseksi 

tulevaisuuden tarpeisiin sopivaksi sekä unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi; 

korostaakin tarvetta osoittaa riittävästi rahoitusta näitä tavoitteita tukeville ohjelmille, 

kuten Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosiolle ja polttokenno ja vety 2 (FCH 

2) -yhteisyritykselle; pitää siksi huolestuttavina neuvoston kyseisiin ohjelmiin 

ehdottamia leikkauksia; 

13. muistuttaa, että on tärkeää osoittaa kaikille ITRE-valiokunnan toimialaan kuuluville 

virastoille riittävästi rahoitusta ja henkilöresursseja, jotta ne voisivat hoitaa tehtävänsä 

asianmukaisesti; korostaa, että 5 prosentin henkilöstövähennys ja uudelleen 

kohdennettavien toimien varanto saatetaan tässä yleisessä talousarviossa päätökseen, ja 

vaatii komissiota pidättäytymään vastaavista toimista tulevaisuudessa; vaatii lisäämään 

virastojen resursseja, jos niille annetaan lisää tehtäviä; pitää tässä yhteydessä 

myönteisenä ENISAn ja GSA:n henkilöstölisäyksiä; toteaa huolestuneena näiden 

korotusten olevan riittämättömiä ja edellyttää energia-alan sääntelyviranomaisten 

yhteistyöviraston (ACER) henkilöstön lisäämistä, jotta virastot voivat hoitaa tehtävänsä, 

mukaan luettuna tarve ottaa palvelukseen ja pitää palveluksessaan pitkälle erikoistuneita 

asiantuntijoita sekä laatia suunnitelmia tulevia tehtäviä ja vastuualueita varten; 

14. huomauttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut osallistuvansa vuosien 2019 

ja 2020 talousarvion toteutukseen, joten Yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta ei 

odoteta koituvan välittömiä vaikutuksia ITRE-valiokunnan toimialaan kuuluviin 

ohjelmiin; 

15. korostaa, että unionin epäonnistuminen maksumäärärahoihin liittyvien oikeudellisten ja 

poliittisten sitoumusten täyttämisessä vahingoittaisi vakavasti sen luotettavuutta ja 

heikentäisi merkittävästi luottamusta unionin toimielinten kykyyn hoitaa tehtävänsä; 

katsoo tämän korostuvan monivuotisen rahoituskehyksen loppuvaiheessa ja katsoo, että 

tästä syystä monivuotisten ohjelmien täytäntöönpanoa on kiireellisesti edistettävä. 
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