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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. noraida Padomes samazinājumus 4,5 % apmērā saistību apropriācijās un 1,4 % 

maksājumu apropriācijās budžeta pozīcijās saistībā ar rūpniecību, pētniecību un 

enerģētiku 2018. gada Savienības budžeta 1.a izdevumu kategorijā salīdzinājumā ar 

Komisijas priekšlikumu; pieņem zināšanai, ka salīdzinājumā ar 2017. gadu 2018. gada 

Savienības budžeta 1.a izdevumu kategorijā ar rūpniecību, pētniecību un enerģētiku 

saistītajās budžeta pozīcijās saistību apropriācijas ir palielinātas par 5,5 %, bet maksājumu 

apropriācijas — par 5,3 %; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada budžets ir vērsts uz jauno 

paaudžu darbības sekmīgumu un stabilu un kvalitatīvu darbvietu radīšanu, kā ierosinājusi 

Komisija; ņem vērā jaunu lielāku atbalstu gados jauniem pētniekiem, kā to ierosinājusi 

Komisija; šādos apstākļos neatbalsta Padomes samazinājumus to uzņēmējdarbības 

programmu finansēšanai, ko nodrošina EIT; 

2. pauž dziļu nožēlu par būtiskajiem Padomes samazinājumiem saistību apropriācijās EUR 

0,5 miljardu apmērā un maksājumu apropriācijās EUR 120 miljonu apmērā Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammā, kas lielākoties negatīvi ietekmē pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020”; norāda, ka šie samazinājumi tiek ierosināti, neraugoties uz pašreizējo 

ieguldījumu trūkumu pētniecībā un izstrādē, kas mērāms aptuveni EUR 150 miljardu 

apmērā gadā; tādēļ ir paredzējis pilnībā atjaunot visas Padomes samazinātās summas; 

pauž bažas par to, ka nepietiekams pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējums ir 

novedis pie zema sekmīgo pieteikumu skaita; aicina Komisiju ievērot pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” budžeta sadalījumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1291/2013 

II pielikumā; 

3. prasa atjaunot to pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un EISI budžeta pozīciju sākotnējo 

gada profilu, kuras tika samazinātas, lai nodrošinātu līdzekļus ESIF Garantiju fondam, 

cita starpā izmantojot visus saskaņā ar pašreizējo DFS regulu pieejamos līdzekļus; 

atgādina, ka ESIF sarunās Parlaments prasīja pēc iespējas samazināt negatīvo ietekmi uz 

šīm divām programmām; pauž bažas par to, ka ierosinātā ESIF paplašināšana varētu atkal 

pavājināt pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un EISI; 

4. atgādina, ka enerģētikas savienības un Eiropas klimata jomas mērķi pašlaik ir vieni no 

galvenajām likumdošanas prioritātēm; aicina Komisiju nodrošināt nepieciešamos finanšu 

līdzekļus investīcijām šajā jomā; uzskata, ka programmai “EISI – Enerģija” būtu 

jānodrošina nepieciešamie līdzekļi, lai pilnveidotu integrētu ES enerģētikas tirgu, un pauž 

bažas par Padomes ierosinātajiem programmas “EISI – Enerģija” saistību un maksājumu 

apropriāciju samazinājumiem; 

5. uzsver, ka ir jāsasniedz digitālā vienotā tirgus mērķi, lai veicinātu Savienības ekonomikas, 

publiskā sektora un Savienības iedzīvotāju digitālo iekļautību, un ka šajā nolūkā ir 

svarīgas tādas iniciatīvas kā WIFI4EU, lai sasniegtu minētos mērķus; aicina Komisiju 

nodrošināt pietiekamu finansējumu saistītajām budžeta pozīcijām un ievērot savas 

saistības attiecībā uz ieguldījumiem WIFI4EU 2017.-2020. gada laikposmā; 

6. uzstāj, ka Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) ir jāpiešķir pietiekami daudz 
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finanšu līdzekļu un darbinieku, lai tā spētu veikt darbu, kas izriet no tās pilnvaru jomas 

paplašināšanas; turklāt norāda, ka finanšu līdzekļi un papildu amata vietu skaits Eiropas 

GNSS aģentūrā, kuras uzdevums ir īstenot savas pilnvaras un atbalstīt pareizu un efektīvu 

turpmāko Galileo pārvaldību, kā arī Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūrā un 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtā joprojām nav pietiekams, lai īstenotu jaunos 

uzdevumus, kuri tām uzticēti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem; 

7. apzinās, cik ļoti svarīgas ir sabiedrības problēmu risināšanai paredzētās budžeta pozīcijas, 

jo īpaši budžeta pozīcija veselības un labklājības uzlabošanai mūža garumā, lai 

paaugstinātu dzīves līmeni Savienībā; mudina Komisiju saglabāt pietiekamu finansējumu 

šiem mērķiem un pauž nožēlu par Padomes ierosinātajiem samazinājumiem; 

8. uzsver, ka MVU ir būtiska Savienības ekonomikas sastāvdaļa, jo tie nodrošina lielu 

darbvietu skaitu Savienībā, un uzskata, ka ir jāizveido MVU draudzīga uzņēmējdarbības 

vide, kā arī jāatbalsta MVU kopas un tīkli; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumā 

ierosināto līdzekļu palielinājumu MVU instrumentam un ESIF turpināšanu; tomēr ar 

dziļām bažām norāda uz Komisijas samazinājumiem COSME un Padomes 

samazinājumiem MVU instrumentam, kas sniedz pretrunīgu signālu Eiropas 

uzņēmumiem; 

9. ņem vērā sagatavošanas darbību aizsardzībai; tomēr uzsver, ka šai darbībai būtu jāpiešķir 

jauni resursi, jo tai ir būtiska ietekme uz Savienības budžetu; uzsver, ka pētniecības 

atzaram laikposmā pēc 2020. gada DFS ir nepieciešams papildu finansējums; pauž bažas 

par līdzekļu prioritāru nodrošināšanu programmai “EISI – Enerģija”, lai nodrošinātu 

līdzekļu pieejamību 2019.-2020. gadā, piemēram, ES aizsardzībai; 

10. ņem vērā palielinājumu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām; 

atzīst nepieciešamību pēc finanšu palīdzības ekspluatācijas izbeigšanai, tomēr pauž nožēlu 

par kavēšanos saistībā ar programmām; aicina Komisiju veikt labi analizētus un saprātīgus 

palielinājumus, ņemot vērā šādu kavēšanos; 

11. uzsver, ka Savienības nespēja izpildīt savas juridiskās un politiskās saistības saistībā ar 

maksājumu apropriācijām nopietni apdraudētu tās uzticamību un negatīvi ietekmētu 

uzticēšanos Savienības iestāžu spējai īstenot savu lomu. 
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