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ETTEPANEKUD

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

1. peab kahetsusväärseks, et komisjoni kavandatav eelarve jääb 474,6 miljonit eurot alla 
alamrubriigi 1a ülemmäära, kuigi asjaomaste programmide puhul esineb vahendite 
ületaotlemist ja need programmid vajaksid lisavahendeid; rõhutab, kui olulised on 
alamrubriigi 1a programmid, et hoogustada innovatsioonist tulenevat majanduskasvu ja 
aidata kaasa üleminekule kliimaneutraalsele ühiskonnale kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega;

2. rõhutab, et liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks on tähtis saavutada liidrikoht 
innovatsioonis ning teha progressiivseid ja murrangulisi kõrgetasemelisi 
teadusuuringuid, ega nõustu seetõttu nõukogu kärbetega alamrubriigis 1a kokku 747,4 
miljoni euro suuruses summas, sealhulgas 424,9 miljonit eurot teadusuuringute ja 
innovatsiooni ühisele strateegilisele raamistikule, eelkõige eelarveridadel, mis on 
mõeldud tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate alaste teadusuuringute 
tugevdamiseks, Euroopa teadustaristu, sealhulgas e-taristu ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias oleva liidrikoha tugevdamiseks, kaasa arvatud 28 
miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastu IKT tegevussuunale ja 20 miljonit eurot 
COSME programmile, mis võivad kahjustada liidu jõupingutusi kestliku 
majanduskasvu ja kvaliteetsete töökohtade loomisel, samuti liidu pingutusi saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja kliimaneutraalsus enne 2050. aastat, jätmata samas 
kedagi kõrvale;

3. on veendunud, et alamrubriigis 1a oleks eriti mitmeaastase finantsraamistiku viimasel 
aastal vaja ulatuslikku eelarvet, et luua sild üleminekuks eelseisvale mitmeaastasele 
finantsraamistikule, mille kõik uued programmid vajavad enne täielikku 
kasutuselevõtmist aega, et tagada nende programmide täielik toimivus, et suuta 
jätkuvalt aidata kaasa liidu poliitiliste prioriteetide saavutamisele;

4. nõuab seetõttu kulukohustuste assigneeringute taseme tõstmist kuni alamrubriigi 1a 
ülemmäärani ning kõigi võimalike mitmeaastase finantsraamistiku määruses ette nähtud 
paindlikkusinstrumendi vahendite ja finantsmääruse erisätte kasutamist, mis puudutab 
vabastatud vahendite uuesti kasutusse võtmist teadusprojektideks, et tagada 2020. aasta 
eelarves ettenähtud kulukohustuste assigneeringute võimalikult kõrge tase;

5. tuletab meelde teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsust ühiskondlike probleemide 
lahendamisel ja kestliku arengu toetamisel, märgib esitatud taotluste liiga suurt mahtu 
mitmete programmide, näiteks „Horisont 2020“ ja COSME puhul, mistõttu programmi 
„Horisont 2020“ taotluste edukuse määr on eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 
perioodiga võrreldes madalam, mis tähendab, et kui liidu raha eraldataks piisavalt, võiks 
kvaliteetseid teadus- ja innovatsiooniprojekte rahastada palju rohkem; rõhutab, et neid 
vajadusi saaks rahuldada suurema 2020. aasta eelarvega; ning suurendades vastastikust 
täiendavust muude liidu fondide, rahastamisvahendite, riiklike programmide ja 
erainvesteeringutega; on veendunud, et liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamine peaks eelkõige toetama valdkondi, mis kannatavad tõsiste turutõrgete ja 
hooletusse jäetud ühiskondlike probleemide all; on seetõttu veendunud, et vabastatud 
vahendid tuleks vastavalt finantsmääruse artikli 15 lõikele 3 uuesti kättesaadavaks teha; 
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tuletab meelde oma seisukohta, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on 
programmi „Euroopa horisont“ jaoks vaja vähemalt 120 miljonit eurot (2018. aasta 
hindades);

6. rõhutab, et VKEd on liidu majanduse oluline osa, sest nad pakuvad liidus palju 
töökohti; näeb vajadust luua VKE-sõbralik ärikeskkond ning toetada VKEde klastreid ja 
võrgustikke; väljendab seetõttu heameelt VKEde vahendi suurendamise üle; märgib 
murelikult, et nõukogu kärpis VKEde suuremale innovatsioonile mõeldud vahendeid 
ning et see saadab liidu ettevõtetele vastandliku signaali;

7. rõhutab, kui oluline on saavutada digitaalse ühtse turu eesmärgid, et parandada liidu 
digiüleminekut ja liidu majanduse, avaliku sektori ja kodanike e-kaasatust; tunnustab 
sellega seoses selliste algatuste nagu WiFi4EU tähtsust; taunib nõukogu kavandatavaid 
selle algatuse kärpeid;

8. rõhutab vajadust reformida liidu liikuvussektorit, et saavutada liidus kestlik, puhas ja 
konkurentsivõimeline transport, muuta liidu autotööstus tuleviku vajadustele vastavaks 
ja saavutada meie kliimaeesmärgid; rõhutab seetõttu vajadust piisava rahastamise järele 
programmidele, millega neid eesmärke toetatakse, nagu programm „Horisont“, Euroopa 
ühendamise rahastu transpordiprogramm ning kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
2. ühisettevõte; on seetõttu mures nõukogu kavandatavate kärbete mõju pärast 
ressursitõhusa, keskkonnahoidliku, ohutu ja sujuva liidu transpordisüsteemi loomisele;

9. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et komisjoni kavandatud eelarve jääb jälle tunduvalt 
alla ACERi poolt taotletavale, mis võib ohustada ACERi toimimist ja suutlikkust täita 
oma seire- ja turu läbipaistvusega seotud ülesandeid, rääkimata talle hiljutiste 
õigusaktidega antud täiendavatest ülesannetest;

10. kordab, et teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavaid investeeringuid tuleb 
suurendada, et parandada juurdepääsu teadmistele, toetada sotsiaalset arengut ja tõsta 
elatustaset;

11. nõuab kõigile oma pädevusvaldkonda kuuluvatele ametitele (ACER, BEREC, ENISA ja 
GSA) assigneeringuid ja personali sellisel tasemel, mis vastaks nende esitatud 
taotlustele; nõuab, et finants- ja personaliressursse suurendataks vastavalt asjaomaste 
ametite ülesannete laiendamisele ja uute õigusaktide peatsele rakendamisele, samuti 
vastavalt vajadusele kavandada tulevasi rolle ja vastutusalasid; märgib, et GSA seisab 
silmitsi uute väljakutsetega, mis on seotud julgeoleku ja muude tundlike 
valdkondadega, mille puhul on tõenäoline, et allhanked vähendavad turvalisust ja 
kulutõhusust ning viivad oskusteabe kadumiseni; seetõttu on vaja värvata ja tööl hoida 
kõrgelt kvalifitseeritud eksperte;

12. tuletab meelde Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 2017/19531 lisatud 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduses võetud kohustust, mille 
eesmärk on kohalikes kogukondades internetiühenduse edendamiseks tagada kolme 
aasta jooksul 120 miljoni euro suurune kogusumma, et sellest algatusest saaks tõeline 

1 Euroopa parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1953, millega muudetakse määrusi 
(EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega kohalikes kogukondades (ELT L 
286, 1.11.2017, lk 1).
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Euroopa edulugu kohalike kogukondade ja kodanike hüvanguks; rõhutab sellega seoses, 
et pärast kaht konkursikutset on WiFi4EU portaalis registreeritud rohkem kui 23 000 
omavalitsust kogu liidust ning et WiFi4EU vautšer on juba eraldatud 6200 
omavalitsusele, mis näitab algatuse edu;

13. nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid puhtamate tehnoloogiate väljatöötamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamiseks, samuti täiendavaid rahalisi vahendeid, et hõlbustada 
söe- ja süsinikumahukate piirkondade energiasüsteemi õiglast ümberkujundamist, et 
aidata täita kohustusi, mille liit on võtnud Pariisi kokkuleppe alusel, sealhulgas 
käimasolevate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete jätkamise ning uute 
algatamise abil; kordab Euroopa Parlamendi ettepanekut luua mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 raames õiglase ümberkujundamise fond, et käsitleda 
sotsiaalset, sotsiaalmajanduslikku ja keskkonnamõju töötajatele ja kogukondadele, 
kellele üleminek söe- ja süsinikusõltuvuselt mõjub negatiivselt; rõhutab vajadust jätkata 
liidu söe- ja süsinikumahukate piirkondade toetamist, et nad oleksid valmis 
energiasüsteemi õiglase ümberkujundamise uue fondist kasu saama; 

14. rõhutab, et teadusuuringud ja innovatsioon on kestliku arengu põhitegurid, ning tuletab 
meelde liidu ja selle liikmesriikide võetud kohustust saavutada kestliku arengu 
eesmärgid; väljendab heameelt komisjoni prognoosi üle, et kliimamuutustega seotud 
kulutused moodustavad 2020. aasta eelarvest 21 %, tuletab meelde, et neid jõupingutusi 
tuleb tõhustada; taunib asjaolu, et programmi „Horisont 2020“ kavandatud eelarve ei 
suuda tõenäoliselt täita oma kliima- ja kestlikkuse kulueesmärke ning seega kogu 
praegust mitmeaastast finantsraamistikku; rõhutab oma seisukohta, et Pariisi 
kokkuleppe alusel võetud liidu kohustuse tõttu tuleks kliimaga seotud kulutusi piisavalt 
suurendada; tuletab sellega seoses meelde nii energiatõhususe esmatähtsaks pidamise 
põhimõtet, mis on kiidetud heaks, kui ka liidu eesmärki jõuda taastuvenergia osas 
esikohale;

15. nõuab täiendavaid assigneeringuid Euroopa ühendamise rahastule, eelkõige selle 
kestliku energia ja IKT-harudele, et tagada energialiidu lõpuleviimine ning isoleeritud 
turgude ühendamine ja allesjäänud kitsaskohtade kõrvaldamine, aga ka tuleviku 
vajadustele vastav ELi energiavõrk;

16. on sügavalt mures jätkuva ebakindluse pärast, mis on seotud Ühendkuningriigi 
väljaastumisega Euroopa Liidust; rõhutab, et vaja on rahalisi ettevaatusabinõusid 
juhuks, kui Ühendkuningriik ei osale täielikult või osaliselt 2020. aasta eelarves, ning 
kutsub seetõttu kõiki teisi liikmesriike üles kaasa aitama ja Ühendkuningriigi osamaksu 
täielikult kompenseerima, kuna kõik programmid on jõudnud lõppjärku ning liidu 
rahaliste vahendite saajad vajavad kindlust, et liit täidab oma kohustusi;

17. rõhutab, et liidu suutmatus täita oma õiguslikke ja poliitilisi kohustusi maksete 
assigneeringute alal võib tõsiselt kahjustada tema usaldusväärsust ning mõjuda väga 
negatiivselt usaldusele liidu institutsioonide suutlikkuse suhtes täita oma ülesandeid; 
rõhutab, et eeltoodut võimendab asjaolu, et liit on lähenemas praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku lõpule ja seega tuleb mitmeaastaste programmide rakendamisega 
kiiresti edasi minna.
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