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EHDOTUKSET

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

1. pitää valitettavana, että komission ehdottamat määrärahat ovat 474 600 000 euroa 
pienemmät kuin otsakkeen 1 a enimmäismäärä, vaikka asianomaiset ohjelmat ovat 
ylikuormitettuja ja voisivat helposti ottaa vastaan lisävaroja; korostaa, että otsakkeen 1 a 
ohjelmat ovat erittäin tärkeitä innovaatiovetoisen talouskasvun vauhdittamisen sekä 
Pariisin sopimuksen mukaisesti tapahtuvan ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen 
edistämisen kannalta;

2. korostaa, että on tärkeää kehittää innovaatiojohtajuutta sekä lisätä tutkimusta ja tehdä 
mullistavaa tutkimusta huipputeknologian alalla unionin poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; torjuu siksi neuvoston tekemät 747 400 000 euron leikkaukset 
otsakkeeseen 1 a, mukaan lukien 424 900 000 euroa tutkimuksen ja innovoinnin 
yhteisestä strategiakehyksestä, erityisesti asiaan liittyviin budjettikohtiin, joilla 
vahvistetaan tulevia ja kehittyviä teknologioita koskevaa tutkimusta ja eurooppalaista 
tutkimusinfrastruktuuria, sähköinen infrastruktuuri mukaan luettuna, sekä johtajuutta 
tieto- ja viestintäteknologian alalla, ja mukaan luettuna myös 28 000 000 euroa 
Verkkojen Eurooppa -välineen tieto- ja viestintätekniikan toimintalohkosta ja 
20 000 000 euroa COSME-ohjelmasta, mikä uhkaa vaarantaa unionin pyrkimykset 
luoda kestävää kasvua ja laadukkaita työpaikkoja sekä unionin pyrkimykset saavuttaa 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kasvihuonekaasupäästötön talous vuoteen 2050 
mennessä ketään jälkeen jättämättä;

3. katsoo, että erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen viimeisen vuoden aikana 
otsakkeeseen 1 a tarvitaan kunnianhimoiset määrärahat, jotta voidaan rakentaa yhteys 
tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, jonka aikana kaikki uudet ohjelmat tulevat 
täyteen toimintavalmiuteen, ja jotta varmistetaan, että nämä ohjelmat ovat kaikin tavoin 
toimivia, jotta niillä voidaan edelleen myötävaikuttaa unionin ensisijaisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen;

4. kehottaa näin ollen nostamaan maksusitoumusmäärärahojen tason otsakkeen 
1 a enimmäismäärään asti ja käyttämään lisäksi kaikkia rahoituskehysasetuksessa 
säädettyjä mahdollisia joustovälineitä ja varainhoitoasetukseen sisältyvää 
erityissäännöstä, joka koskee vapautettujen määrärahojen uudelleenkäyttöä 
tutkimushankkeisiin, jotta varmistetaan maksusitoumusmäärärahojen mahdollisimman 
suuri määrä vuoden 2020 talousarviossa;

5. muistuttaa tutkimuksen ja innovoinnin merkityksestä yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä; panee merkille useiden ohjelmien, 
kuten Horisontti 2020 -ohjelman ja COSME-ohjelman, ylikuormituksen, minkä 
johdosta Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevien hakemusten hyväksymisaste on 
ollut pienempi kuin edellisellä rahoituskehyskaudella, mikä tarkoittaa, että monia 
muitakin korkealaatuisia tutkimus- ja innovointihankkeita voitaisiin rahoittaa, jos niille 
voitaisiin osoittaa riittävästi unionin varoja; korostaa, että tähän olisi vastattava 
kunnianhimoisemmalla vuoden 2020 talousarviolla ja lisäämällä täydentävyyttä unionin 
muiden rahastojen ja rahoitusvälineiden, kansallisten ohjelmien ja yksityisten 
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investointien kanssa; katsoo, että unionin tutkimus- ja innovointirahoituksella olisi 
tuettava erityisesti alueita, jotka kärsivät markkinoiden vakavasta toimimattomuudesta 
ja yhteiskunnallisten haasteiden laiminlyömisestä; katsookin, että vapautuneita varoja 
olisi asetettava uudelleen saataville varainhoitoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan Euroopan horisontti -ohjelmaa varten vähintään 
120 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina;

6. korostaa, että pk-yritykset ovat unionin talouden olennainen osa, sillä ne tarjoavat 
paljon työpaikkoja unionissa; pitää tarpeellisena luoda pk-yrityksille myönteinen 
liiketoimintaympäristö sekä tukea niiden klustereita ja verkostoja; on siksi tyytyväinen 
pk-yrityksiä koskevan välineen määrärahojen lisäämiseen; panee huolestuneena 
merkille, että neuvosto on leikannut pk-yrityksiä koskevan innovoinnin lisäämiseen 
tarkoitettuja määrärahoja, mikä antaa ristiriitaisen signaalin unionin yrityksille;

7. 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 
kaltaisten aloitteiden merkityksen; pitää valitettavina neuvoston tälle aloitteelle 
ehdottamia leikkauksia;

8. korostaa tarvetta uudistaa unionin liikennealaa, jotta unionin liikenne voidaan muuttaa 
kestäväksi, puhtaaksi ja kilpailukykyiseksi, unionin autoteollisuus saadaan 
tulevaisuuden tarpeisiin sopivaksi ja unionin ilmastotavoitteet saavutetaan; korostaakin 
tarvetta osoittaa riittävästi rahoitusta näitä tavoitteita tukeville ohjelmille, kuten 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalle, Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosiolle ja 
toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle (FCH 2); pitää siksi huolestuttavina 
neuvoston ehdottamien leikkausten vaikutuksia resurssitehokkaan, 
ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman unionin liikennejärjestelmän 
luomisen kannalta;

9. pitää erittäin valitettavana, että komission ehdottamat määrärahat ACER-virastolle ovat 
jälleen kerran selvästi pienemmät kuin ACER-viraston pyytämät, mikä uhkaa vaarantaa 
ACER-viraston toiminnan ja kyvyn hoitaa sille kuuluvia markkinoiden valvontaan ja 
avoimuuteen liittyviä tehtäviä, puhumattakaan sille äskettäin annetun lainsäädännön 
nojalla annetuista lisätehtävistä;

10. toteaa jälleen, että investointeja tutkimukseen ja innovointiin on lisättävä tiedon 
saatavuuden parantamiseksi, sosiaalisen kehityksen edistämiseksi ja elintason laadun 
nostamiseksi;

11. kehottaa myöntämään kaikille valiokunnan toimialaan kuuluville virastoille (ACER, 
BEREC, ENISA ja GSA) niiden pyytämät määrärahat ja henkilöstö; vaatii, että 
kyseisten virastojen taloudellisia ja henkilöresursseja lisätään niiden tehtävien 
lisääntymisen johdosta ja jotta ne voivat valmistautua uuden lainsäädännön 
täytäntöönpanoon, ja katsoo, että on myös otettava huomioon tarve suunnitella tulevia 
tehtäviä ja vastuualueita; toteaa, että GSA-viraston on kohdattava uusia turvallisuuteen 
ja muihin arkaluonteisiin kysymyksiin liittyviä haasteita ja että ulkoistaminen 
todennäköisesti heikentää turvallisuutta ja kustannustehokkuutta ja johtaa 
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asiantuntemuksen vähenemiseen; katsoo siksi, että on otettava palvelukseen ja pidettävä 
palveluksessa pitkälle erikoistuneita asiantuntijoita;

12. palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) 2017/1953 liitetyssä yhteisessä lausumassa1 antaman 
sitoumuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että paikallisyhteisöjen 
internetyhteyksien parantamisen kokonaisrahoitus kolmen vuoden aikana on 
120 miljoonaa euroa, jotta aloitteesta voisi tulla aidosti eurooppalainen menestys 
paikallisyhteisöjen ja -kansalaisten hyväksi; korostaa tässä yhteydessä, että kahden 
ehdotuspyynnön seurauksena yli 23 000 kuntaa unionin eri puolilta rekisteröityi 
WiFi4EU-portaaliin ja että 6 200 kunnalle on jo myönnetty Wifi4EU-arvoseteleitä, 
mikä osoittaa aloitteen olleen menestys;

13. kehottaa myöntämään lisävaroja, jotta voidaan nopeuttaa puhtaampien teknologioiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa sekä helpottaa hiilialueiden ja hiili-intensiivisten alueiden 
oikeudenmukaista siirtymää unionin Pariisin sopimuksen mukaisesti tekemien 
sitoumusten täyttämiseksi, myös jatkamalla olemassa olevia pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia sekä käynnistämällä uusia; toistaa Euroopan parlamentin ehdotuksen 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta monivuotisen rahoituskehyksen 
2021–2027 puitteissa, jotta voidaan puuttua työntekijöihin ja yhteisöihin kohdistuviin 
yhteiskunnallisiin, sosioekonomisiin ja ympäristöön liittyviin vaikutuksiin hiili- ja 
hiilidioksidi-intensiivisillä aloilla, joihin siirtymä vaikuttaa haitallisesti; korostaa 
tarvetta jatkaa unionin hiilialueiden ja hiili-intensiivisten alueiden tukemista, jotta niillä 
on edellytykset hyödyntää uutta oikeudenmukaisen energiasiirtymän rahastoa; 

14. korostaa, että tutkimus ja innovointi ovat kestävän kehityksen avaintekijöitä, ja 
muistuttaa unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksesta saavuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteet; suhtautuu myönteisesti komission arvioon, jonka mukaan 
ilmastonmuutosmenojen osuus nousee 21 prosenttiin vuoden 2020 talousarviossa, ja 
muistuttaa, että näitä toimia on tehostettava; pitää valitettavana, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmalle ehdotetuilla määrärahoilla ei mitä todennäköisimmin saavuteta 
puiteohjelmalle asetettuja ilmasto- ja kestävyysmenotavoitteita ja että tavoitteet jäävät 
siksi saavuttamatta koko meneillään olevan monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 
korostaa kantanaan olevan, että Pariisin sopimukseen perustuvien unionin sitoumusten 
mukaisesti ilmastoon liittyviä menoja olisi lisättävä asianmukaisesti; muistuttaa tässä 
yhteydessä ”energiatehokkuus ensin” -periaatteesta ja unionin tavoitteesta olla 
johtavassa asemassa uusiutuvien energialähteiden käytössä;

15. kehottaa antamaan lisämäärärahoja Verkkojen Eurooppa -välineelle ja erityisesti sen 
energia- ja TVT-lohkoille, jotta voidaan varmistaa energiaunionin toteutuminen ja se, 
että erilliset markkinat ovat yhteydessä toisiinsa ja että jäljellä olevat pullonkaulat 
poistetaan, ja jotta voidaan luoda tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava unionin 
energiaverkko.

16. on hyvin huolestunut jatkuvasta epävarmuudesta, joka liittyy Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroon Euroopan unionista; korostaa, että on ryhdyttävä rahoitusta 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1953, annettu 25. lokakuuta 2017, asetusten (EU) N:o 
1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta 
(EUVL L 286, 1.11.2017, p. 1).
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koskeviin varotoimiin siltä varalta, että Yhdistynyt kuningaskunta ei suorita 
maksuosuuttaan vuoden 2020 talousarvioon tai suorittaa sen vain osittain, ja kehottaakin 
kaikkia muita jäsenvaltioita yhdessä korvaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
maksuosuuden täysimääräisesti, sillä kaikki ohjelmat ovat päätösvaiheessaan ja unionin 
varojen vastaanottajien on voitava olla varmoja siitä, että unioni pitää kiinni 
sitoumuksistaan;

17. korostaa, että unionin epäonnistuminen oikeudellisten ja poliittisten 
maksumäärärahasitoumusten täyttämisessä vahingoittaisi vakavasti unionin 
luotettavuutta ja luottamus unionin toimielinten kykyyn hoitaa tehtävänsä heikkenisi 
merkittävästi; katsoo tämän korostuvan nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
loppuvaiheessa ja katsoo, että tästä syystä monivuotisten ohjelmien täytäntöönpanoa on 
kiireellisesti edistettävä.
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