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Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ITRE-valiokunnan koordinaattorit päättivät toimittaa 
ITRE-valiokunnan lausunnon suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten tämän kirjeen 
muodossa valiokunnassa jo tehdyn työn perusteella.

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

Kunnioittavasti

Cristian-Silviu Buşoi
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EHDOTUKSET

1. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi onnistuneet pääsemään 
sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä kaudelle 2021–2027 eivätkä omien 
varojen järjestelmän uudistamisesta, mikä vaarantaa uusien ohjelmien oikea-aikaisen 
käynnistämisen ja toiminnan ja siten unionin kyvyn saavuttaa poliittiset painopisteensä, 
mukaan lukien Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja näin ollen myötävaikuttaminen 
siihen, että kasvihuonekaasujen nettopäästöt saataisiin vähennettyä nollaan vuoteen 
2050 mennessä; toteaa, että monivuotinen rahoituskehys on vuotuisen talousarvion 
perusta ja että monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen puuttuessa vuoden 
2021 talousarviota koskevissa suuntaviivoissa voidaan ottaa huomioon ainoastaan 
monivuotista rahoituskehystä koskeva parlamentin yleinen kanta;

2. korostaa, että vuoden 2021 talousarvion on annettava unionille mahdollisuudet täyttää 
Pariisin sopimuksen mukaiset velvoitteensa, kuten haittavaikutusten välttämisen 
periaatteen, ja että sen on vastattava tavoitetta rajoittaa maailman ilmaston 
lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteeseen; vaatii tähän liittyen, että seuraavassa 
talousarviossa olisi keskityttävä kestävään kehitykseen, energiasiirtymään, työpaikkojen 
luomiseen ja biologisen monimuotoisuuden katoamisen torjuntaan; muistuttaa, että 
ilmastonmuutosmenoja on lisättävä vähintään 25 prosenttiin EU:n menoista uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja tavoitteena olevaan 30 prosenttiin 
mahdollisimman pian noudattaen samalla muiden ohjelmien korkeampia 
erityistavoitteita, kuten Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa sovittua 35 prosentin 
tavoitetta;

3. toteaa lisäksi, että yksi tärkeimmistä poliittisista painopisteistä on EU:n teollisuuden 
kilpailukyvyn ja kestävyyden varmistaminen, mihin kuuluu hallinnollisen rasituksen 
keventäminen myös EU:n ohjelmien osalta ja EU:n nykyisten valtiontukisääntöjen 
tarkistaminen ilman, että sisämarkkinoiden toiminta häiriintyy; katsoo, että 
taloudellinen hyvinvointi on suoraan yhteydessä teollisuuden maailmanlaajuiseen 
kilpailukykyyn ja tehokkaisiin ilmastopolitiikkoihin; korostaa, että tarvitaan merkittäviä 
investointeja innovointiin, myös digitaaliteknologiaan ja energiaintensiivisiin aloihin, 
jotta voidaan vahvistaa kilpailukykyä, kehittää tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja 
luoda työpaikkoja; 

4. korostaa, että uusi otsake 1 (”Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalisuus”) tulee olemaan 
erittäin tärkeä innovaatiovetoisen kestävän talouskasvun sekä asteittaisen ja 
murroksellisen tutkimuksen ja innovoinnin vauhdittamiseksi ja ilmastoneutraaliin 
talouteen ja yhteiskuntaan siirtymiseksi Pariisin sopimuksen mukaisesti vuoteen 2050 
mennessä; korostaa lisäksi uuden otsakkeen 5 (”Turvallisuus ja puolustus”) merkitystä, 
sillä se sisältää uuden Euroopan puolustusrahaston sekä ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarvittavat varat;

5. palauttaa mieliin parlamentin kannan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 120 miljardin 
euron kokonaismäärärahoihin (vuoden 2018 hintoina) sekä ohjelman jatkuvan 
ylikuormituksen viimeisimmän monivuotisen rahoituskehyksen aikana, mikä tarkoittaa, 
että monia muitakin korkealaatuisia tutkimus- ja innovointihankkeita olisi voitu 
rahoittaa, jos unionin rahoitusta olisi ollut riittävästi tarjolla; kehottaa komissiota 
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ottamaan tämän vastaavasti huomioon vuoden 2021 talousarvioesityksessä, jotta 
varmistetaan, että tutkimus- ja innovointitoimia rahoitetaan kunnianhimoisesti ja 
keskeytyksettä, myös sellaisilla aloilla, jotka ovat olennaisia EU:n strategisen 
riippumattomuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, joilla tuetaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman yleisiä tavoitteita sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja jotka 
hyödyttävät kansalaisia ja yhteiskuntaa, kuten digitaalinen siirtymä, liikkuvuus, energia, 
terveydenhuolto ja avaruus, ja joilla tuetaan innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
markkinoille saattamista; muistuttaa tässä yhteydessä, että perustutkimusta ja soveltavaa 
tutkimusta on tuettava tasapainoisesti; kehottaa vähentämään tutkimus- ja 
innovointivalmiuksiin liittyvää alueellista epätasapainoa EU:ssa; muistuttaa, että 
tutkimus- ja innovointikumppanuudet ovat tehokkaita keinoja edistää 
tutkimusyhteistyötä ja saada teollisuus osallistumaan ohjelmaan, ja siksi niitä olisi 
vahvistettava; korostaa lisäksi tarvetta koordinoida tiede- ja tutkimustoimintaa 
Euroopan rajojen ulkopuolella ja näin ollen varmistaa asianmukaiset puitteet 
kansainväliselle yhteistyölle;

6. korostaa, että kaikilla talousarvion aloilla on edistettävä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman yleistavoitteita ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita; palauttaa mieliin 
huomattavat rahoitustarpeet sekä lisäinvestoinnit, joita tarvitaan näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi; palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että on tärkeää ottaa käyttöön 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jotta voidaan vastata työntekijöihin, toimialoihin 
ja yhteisöihin kohdistuviin yhteiskunnallisiin, sosioekonomisiin, teknologisiin ja 
ympäristöön liittyviin vaikutuksiin hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisillä aloilla, joihin 
siirtymä vaikuttaa haitallisesti, ja kehottaa luomaan rahastolle vankan rahoitusperustan 
ja takaamaan sen, että varojen jakamismenetelmässä yhtäkään EU:n aluetta ei jätetä 
jälkeen energiasiirtymässä; toistaa tässä yhteydessä parlamentin kannan, jonka mukaan 
uusia välineitä olisi rahoitettava uusilla varoilla eikä supistamalla muita EU:n ohjelmia;

7. korostaa Verkkojen Eurooppa -välineen merkitystä keskeisenä välineenä, jolla voidaan 
saavuttaa energiaunionin tavoitteet ja helpottaa unionin sitoutumista Pariisin 
sopimukseen, ja kehottaa osoittamaan ohjelmalle riittävät määrärahat erityisesti sen 
energiaosiota varten, ja vaatii, että energiainfrastruktuurihankkeiden painopisteet on 
valittava Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti; korostaa tarvetta tukea 
Euroopan liikkuvuusalan muuttamista siten, että unionissa voidaan saavuttaa kestävä, 
puhdas ja kilpailukykyinen liikenne;

8. korostaa, että kunnianhimoista talousarvioesitys tarvitaan erityisesti uusille ohjelmille, 
kuten Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalle, jonka tarkoituksena on lisätä investointeja 
tulevaisuuden elintärkeille aloille, kuten tekoäly, kyberturvallisuus, superlaskenta ja 
pitkälle viety digitaalinen osaaminen, jotka on saatava käyttöön mahdollisimman pian 
EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi ja digitaalisen kuilun umpeen kuromiseksi, kun on 
kyse sekä sukupuolten välisestä kuilusta tieto- ja viestintätekniikan alalla että 
digitaalisia valmiuksia koskevasta maantieteellisestä epätasapainosta jäsenvaltioiden 
välillä; kehottaa lisäksi hyödyntämään kaikkia mahdollisia EU:n ohjelmia Euroopan 
digitaalisesta valmiudesta huolehtimiseksi ja digitaalisen itsenäisyyden saavuttamiseksi; 
vastustaa jyrkästi kaikkia komission ehdotukseen kohdistuvia leikkauksia erityisesti 
aloilla, joilla pyritään varmistamaan ihmiskeskeinen digitaalinen yhteiskunta, ja 
korostaa julkishallinnon digitalisoinnin ja tietotekniikkajärjestelmien 
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yhteentoimivuuden ratkaisevaa merkitystä kaikilla hallinnon tasoilla kansalaisten ja 
yritysten edun mukaisesti;

9. korostaa, että pk-yritykset, mikroyritykset ja startupit ovat olennainen osa EU:n taloutta, 
sillä ne tarjoavat paljon työpaikkoja, mukaan lukien valtaosan uusista työpaikoista 
EU:ssa, ja muistuttaa, että pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa tutkimuksessa ja 
innovoinnissa sekä tutkimus- ja innovointitulosten käyttöönotossa; kehottaa 
vahvistamaan vuoden 2021 talousarviossa pk-yrityksille ja niitä ympäröiville 
klustereille ja verkostoille annettavaa tukea; kehottaa komissiota varmistamaan riittävän 
rahoituksen ja sujuvan siirtymisen COSME-ohjelmasta uuteen sisämarkkinaohjelmaan 
ja Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) ja muista rahoitusvälineistä 
InvestEU-ohjelmaan; korostaa tarvetta helpottaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada 
rahoitusta koko tutkimus-, kehittämis- ja innovointisyklin ajan ja pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä Euroopan innovaationeuvoston (EIC) roolia;

10. palauttaa mieliin parlamentin kannan avaruusohjelman 15 miljardin euron 
kokonaismäärärahoihin (vuoden 2018 hintoina); kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
ottamaan sen huomioon vuoden 2021 talousarvioesityksessä; varoittaa riskistä, että 
riittämätön rahoitus voisi vaarantaa Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen kaltaiset 
nykyiset lippulaivaohjelmat ja vaikeuttaa tärkeiden uusien ohjelmien, GovSatComin ja 
avaruustilannetietoisuuden (SSA), käynnistämistä, mikä rajoittaisi Euroopan 
johtoasemaa turvallisuuden, puolustuksen, pelastuspalvelun ja ympäristönsuojelun 
kaltaisilla olennaisilla aloilla; korostaa avaruusohjelman merkitystä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden edistämisessä ja ohjelman edistymisen asianmukaisen 
seurannan varmistamisessa; pitää valitettavana, että komission ehdotuksessa ei lisätty 
riittävästi Euroopan unionin uuden avaruusohjelmaviraston taloudellisia ja 
henkilöresursseja sen jälkeen kun EUSPA:n tehtäväluetteloa laajennettiin väliaikaisella 
toimielinten sopimuksella;

11. palauttaa mieliin, että EU:n virastot ovat tärkeässä asemassa tukemassa lainsäätäjän 
asettamien toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista; kehottaa siksi osoittamaan 
kaikille virastoille niiden tehtäviä ja vastuita vastaavan riittävän rahoituksen ja 
henkilöstön; korostaa erityisesti tarvetta vahvistaa huomattavasti Euroopan unionin 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa (ACER), joka on ollut useiden 
vuosien ajan alirahoitettu ja jolla on ollut liian vähän henkilöstöä, mikä uhkaa vaarantaa 
ACERin toiminnan ja sen kyvyn hoitaa valvontaan ja markkinoiden avoimuuteen 
liittyvät tehtävänsä sekä sille viimeaikaisessa lainsäädännössä, kuten puhtaan energian 
säädöspaketissa, annetut lisätehtävät; vaatii komissiota puuttumaan tähän ongelmaan jo 
talousarvioesityksessään; muistuttaa edelleen, että Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC tarvitsee lisäresursseja voidakseen vastata 
BEREC-asetuksessa ja eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä sille 
annetuista tehtävistä.


