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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ir svarīgi pilnveidot enerģētikas savienību, īstenojot uz nākotni vērstu politiku 

klimata pārmaiņu jomā, pilnveidot digitālo vienoto tirgu, kapitāla tirgu savienību un 

Eiropas pētniecības telpu, kas ir būtiski vienotā tirgus elementi; uzsver, ka pētniecības un 

inovācijas politika ir izšķiroši svarīga un stratēģiska enerģētikas, rūpniecības un 

digitalizācijas politikas daļa un tai ir jāpiešķir vajadzīgie budžeta resursi; 

2. atgādina, ka pašreizējā daudzgadu finanšu shēma (DFS) 2014.–2020. gadam maksājumos 

bija mazāk nekā 1 % no dalībvalstu nacionālā kopienākuma un tās apmērs salīdzinājumā 

ar iepriekšējo DFS bija ievērojami mazāks, kas kaitēja teritoriālajai, ekonomiskajai un 

sociālajai kohēzijai un principam par solidaritāti Eiropas Savienībā; norāda, ka 

ekonomikas un sociālā krīze, kas skāra dalībvalstis, vēl nebūt nav pārvarēta, taču 

vienlaikus ir jāpievēršas arī jaunām prioritātēm, problēmām un neparedzētām krīzēm; 

tādēļ uzskata, ka DFS līdzekļi laikposmam pēc 2020. gada būtu jāpalielina salīdzinājumā 

ar pašreizējo laikposmu; aicina Komisiju nākamo DFS strukturēt tā, lai tā skaidri 

atspoguļotu gan pašreizējās, gan jaunās prioritātes un ļautu reaģēt uz neparedzētām 

krīzēm; šajā sakarā uzsver, ka jaunas prioritātes būtu jāfinansē ar jauniem līdzekļiem, 

neapdraudot ilgtermiņa politikas mērķus un programmas; 

3. uzskata, ka prioritārs uzdevums ir līdz 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām pabeigt 

visu laikposmam pēc 2020. gada paredzēto Eiropas politikas dosjē izstrādi, tostarp arī 

regulu par DFS laikposmam pēc 2020. gada; aicina Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt 

priekšlikumus par visām Eiropas politikas jomām, pamatojoties uz pašlaik spēkā 

esošajiem noteikumiem un atjauninot tos, ņemot vērā piemērošanu pašreizējā DFS, lai 

nākamajā periodā novērstu kavēšanos plānošanā un īstenošanā; 

4. uzskata — lai paātrinātu pāreju uz ilgtspējīgu, pasaulē vadošu un uz zināšanām balstītu 

ekonomiku, nākamajā DFS būtu galvenokārt jāpievēršas jomām un projektiem ar skaidru 

Eiropas pievienoto vērtību, jomām, kuras sekmē rūpniecības atjaunošanos, ekonomikas 

izaugsmi, konkurētspēju un patiesu inovāciju un veicina nodarbinātību, piemēram, 

Pētniecības un inovācijas pamatprogramma; 

5. uzsver, ka būtu jānodrošina pietiekams finansējums jaunās ilgtspējīgas rūpniecības 

politikas stratēģijas atbalstam, lai ES varētu turēties līdzi arvien lielākajai konkurencei un 

inovācijas uzplaukumam digitalizācijas un ekoloģizācijas jomā citviet pasaulē un 

pakāpeniski varētu kļūt par pasaules līderi attiecībā uz ilgtspēju, inovāciju, digitalizāciju 

un mazoglekļa ekonomiku; aicina nepieciešamās finanšu programmas nodrošināt un 

paplašināt ar īpašu optimizētu investīciju programmu un finansējumu, kas veicinātu 

visaptverošas rūpniecības stratēģijas attīstību, mērķtiecīgi pievēršoties nozīmīgākajām ES 

rūpniecības nozarēm saskaņā ar ES vides politikas nostādnēm; 

6. aicina Komisiju nodrošināt finansējumu inovācijai, kuras mērķis ir attīstīt infrastruktūru 

un lādēšanas un glabāšanas risinājumus ūdeņraža un elektriskajiem transportlīdzekļiem, 

kā arī turpināt atbalstīt un attīstīt tādas iniciatīvas kā Eiropas mēroga elektromobilitātes 

iniciatīva un kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”; 



 

PE609.632v02-00 4/10 AD\1138922LV.docx 

LV 

7. atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas vērtējumu ES vēl nav izpildījusi savu 

apņemšanos 20 % no budžeta izlietot ar klimatu saistītām darbībām; atkārtoti uzsver savu 

nostāju, ka progresīvai klimata pārmaiņu politikai, principa “energoefektivitāte pirmajā 

vietā” piemērošanai, emisiju ietaupīšanai, mazoglekļa ekonomikai, atjaunojamiem 

energoresursiem un viedai un mūsdienīgai infrastruktūrai būtu jāveido enerģētikas 

savienības pamats un tādēļ šiem jautājumiem nākamajā DFS būtu jāpiešķir prioritāte; 

8. uzskata, ka nākamajā DFS periodā būtu jāparedz lielāks ES finansējums, tostarp 

strukturālie un investīciju fondi, lai padziļinātu ES enerģijas tirgus integrāciju un palīdzētu 

sasniegt ES mērķus klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu, sevišķi attiecībā uz 

galvenajiem enerģētikas infrastruktūras projektiem, piemēram, kopīgu interešu 

projektiem; 

9. uzsver, ka ir svarīgi izveidot visaptverošu atbalstu pārejas reģioniem, kas ir ļoti atkarīgi no 

ogļu izmantošanas un oglekļietilpīgām darbībām, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu, 

pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un elektroenerģijas ražošanas, tīklu un oglekļa 

uztveršanas un uzglabāšanas un izmantošanas tehnoloģiju modernizāciju, sevišķi 

rūpniecības nozarēs, kā arī centralizētas siltumapgādes modernizāciju; uzskata, ka 

enerģētikas nozares pārveidošana, ņemot vērā vērienīgos ar klimatu saistītos mērķus, būtu 

jābalsta uz esošo līdzekļu izmantošanu vai Enerģētikas pārkārtošanas fonda izveidi jaunās 

DFS ietvaros, lai sekmētu strukturālas pārmaiņas energoietilpīgās rūpniecības nozarēs un 

oglekļietilpīgās elektrostacijās un stimulētu investīcijas mazoglekļa un inovatīvos 

risinājumos; 

10. uzskata, ka ir jāpiešķir pietiekami resursi, lai nodrošinātu labu enerģētikas savienības 

darbību, padarītu ES starpsavienojumu tīklu dzīvotspējīgu, pārveidotu un paplašinātu 

transporta un sadales tīklus, kā arī pārvaldītu enerģijas pieprasījumu, piedāvājumu un 

glabāšanu Eiropas Savienībā; uzsver, ka ir svarīgi veidot savienojumus starp Eiropu un 

Kaspijas jūras reģionu, Tuvajiem Austrumiem un Vidusāziju, kā arī investēt Vidusjūras 

austrumdaļas gāzes koridorā, lai mazinātu ES atkarību no Krievijas gāzes; atkārtoti uzsver 

nepieciešamību nostiprināt daudzpusējo sadarbību enerģētikas jautājumos Melnās jūras 

reģionā; 

11. uzsver, ka vajadzīgs uzlabots, efektīvāks un vides ziņā ilgtspējīgāks Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments (EISI), kas likvidētu trūkstošos savienojumus 

Eiropas enerģētikas un digitālajā pamatstruktūrā, atbalstot tādu Eiropas komunikāciju 

tīklu attīstību, kuri ir ar augstu veiktspēju un ilgtspējīgi; aicina prioritāri atbalstīt ar 

Eiropas tīkliem saistītus horizontālus projektus, kuros apvienoti infrastruktūras, 

digitalizācijas, enerģētikas un transporta projekti; 

12. norāda uz pēdējā laikā vērojamo tendenci lielākā mērā izmantot finanšu instrumentus; 

atkārtoti norāda, ka nākamajā DFS finanšu instrumenti nevar aizvietot dotācijas nolūkā 

finansēt pētniecību un inovāciju, energoefektivitāti, centienus risināt enerģētisko 

nabadzību, atjaunojamos energoresursus un inovatīvas tehnoloģijas tradicionālajai 

enerģijai, jo dotācijas nodrošina stabilu finansējumu, palielina uz vietas gūtos rezultātus 

un nodrošina ieinteresēto personu, tostarp akadēmisko aprindu, pētniecības centru, vietējo 

varas iestāžu, MVU, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un pilsoņu, plašāku 

iesaistīšanos; turklāt uzsver, ka ir svarīgi investēt arī mazāk attīstītās tehnoloģijās, sevišķi 

saistībā ar atjaunojamo energoresursu enerģiju; 
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13. atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt finansējumu digitālā vienotā tirgus pilnveidošanai, 

pilnībā izmantojot spektru, 5G un internetsavienotību, kā arī panākot turpmāku progresu 

attiecībā uz ES telekomunikāciju noteikumu saskaņošanu, lai radītu pareizo tiesisko 

regulējumu internetsavienotības uzlabošanai visā Savienībā, tostarp attālos lauku apvidos; 

aicina Komisiju sniegt nepieciešamo atbalstu, lai novērstu valodas barjeras un stimulētu 

investīcijas, kas palīdzētu līdz 2025. gadam izveidot Eiropas gigabitu sabiedrību; uzsver, 

ka šāds finansējums būtu jākoncentrē uz “digitālo mugurkaulu”, proti, uz šķiedru 

tehnoloģiju un atvilces maršrutēšanas savienojumu veidošanu attālajos apvidos, tādējādi 

paverot iespējas izmantot augstvērtīgus gigabitu savienojumus izglītības un sabiedrisko 

pakalpojumu vajadzībām, kā arī izmantot mobilo sakaru bāzes stacijas 5G tīklu atbalstam 

uz vietas; 

14. turklāt uzsver nepieciešamību labāk koordinēt ES instrumentus, kas saistīti ar 

investīcijām, tostarp saistībā ar inovāciju, zināšanām, prasmēm un MVU un 

jaunuzņēmumu piekļuvi tirgiem; uzsver, ka ir svarīgi, nekaitējot citām programmām, 

turpināt finansēt ar MVU saistītas programmas, piemēram, MVU instrumentu un COSME, 

lai Eiropas Savienībā turpinātu uzlabot MVU konkurētspēju un noturīgumu; 

15. uzsver, ka ir svarīgi censties uzlabot komunikāciju par Komisijas jauno programmu 

ietekmi; 

16. atgādina, ka dalībvalstis ir izvirzījušas mērķi panākt, lai pētniecības un izstrādes 

finansējums būtu 3 % no IKP, un divām trešdaļām no šiem līdzekļiem būtu jānāk no 

privātā sektora; aicina dalībvalstis ievērot valsts saistības attiecībā uz investīcijām 

pētniecībā un izstrādē, lai šo mērķi sasniegtu; aicina dalībvalstis vairāk pašām investēt 

pētniecībā un izstrādē; uzsver, ka valstu pētniecības sistēmu efektivitātes uzlabošanas 

nolūkā būtu jāturpina izmantot tādi līdzekļi kā politikas atbalsta instruments; prasa ieviest 

noteikumus sinerģijas veicināšanai starp topošo 9. pamatprogrammu un valstu budžetiem, 

Komisijai šo procesu koordinējot; 

17. atkārtoti aicina 9. pamatprogrammai paredzēt lielāku kopējo budžetu vismaz 

EUR 120 miljardu apmērā, lai būtu iespējams reaģēt uz sabiedrības problēmām, 

nodrošināt Eiropas globālo konkurētspēju un vadošo zinātnisko un rūpniecisko lomu 

pētniecībā un inovācijā un atbalstīt ES klimata mērķu sasniegšanu; turklāt aicina vairāk 

orientēties uz pētniecības un inovācijas īstenošanu ar kopuzņēmumu starpniecību un 

atbalstīt investīcijas svarīgākajās tehnoloģijās, lai novērstu investīciju nepietiekamību 

inovācijas jomā; īpaši aicina veikt pasākumus revolucionāru, jaunus tirgus paverošu 

inovāciju iniciatīvu stimulēšanai, sevišķi pievēršoties MVU; 

18. atzinīgi vērtē Komisijas centienus vienkāršot pētniecības un inovācijas pamatprogrammu; 

aicina turpināt šos centienus attiecībā uz 9. pamatprogrammu, lai nodrošinātu labāku 

piekļuvi un vienlīdzīgus konkurences apstākļus pieteikumu iesniedzējiem no visām 

dalībvalstīm, izmantojot jaunu sistēmu pieteikumu izvērtēšanai, balstoties uz pievienoto 

vērtību un iespējamajiem priekšlikumu rezultātiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai 

vienreizēju maksājumu plašāka izmantošana ir labākais risinājums līdzekļu saņēmējiem 

un revidentiem; uzsver, ka vienotas revīzijas pieejas ieviešana un līdzekļu saņēmēju 

grāmatvedības prakses plašāka akceptēšana nozīmētu būtisku vienkāršošanu 

pamatprogrammas atbalsta saņēmējiem; uzskata, ka nākamajā pamatprogrammā būtu 

jānostiprina augšupēja pieeja, jo tas palīdzētu sekmēt inovāciju; uzsver, ka investīcijas 
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zinātnes un tehnoloģiju infrastruktūrā ir būtiskas, lai radītu izcilu pētniecību un inovāciju; 

uzsver izcilības zīmoga marķējuma panākumus; 

19. uzsver Eiropas Tehnoloģiju institūta (EIT) un tā zināšanu un inovācijas kopienu 

nozīmīgumu, kuriem ir vajadzīgi pietiekami resursi, lai turpinātu attīstīt savu darbību 

izglītības jomā, sekmētu jaunuzņēmumus un atbalstītu inovāciju, kas cita starpā veicina 

cilvēku veselību, enerģētikas pārkārtošanu, digitalizāciju un rīcību klimata jomā un kas 

būtu atbildes reakcija uz lielākajiem izaicinājumiem un dotu labumu visai sabiedrībai; 

20. pauž stingru pārliecību, ka 9. pamatprogrammā budžeta piešķīrumam veselībai, kas ir 

cilvēku dzīves kvalitāti noteicošs pamatfaktors, un labklājībai vajadzētu būt lielākam nekā 

pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un būtu jāpiešķir nepieciešamās summas 

mehānismiem, kuri nodrošinātu prioritāra statusa piešķiršanu publiskās pētniecības 

vajadzībām un taisnīgu publisko ienākumu gūšanu no investīcijām; norāda, ka veselību 

noteicošo faktoru loks ir plašs un cita starpā ietver pārtiku, vidi un dzīvesveidu; tādēļ 

prasa piemērot pieeju “Viena veselība”, tostarp pētniecības un izstrādes politikā; 

21. uzskata, ka, apvienojot dotācijas un inovatīvus finanšu instrumentus, kas attiecas uz 

inovāciju, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un enerģētikas infrastruktūru, 

tostarp Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), varētu veicināt projektu īstenošanu 

un stimulēt un nodrošināt privāto finansējumu; 

22. aicina pārskatīt ESIF, nosakot, ka tam ir jāizpilda sava loma attiecībā uz ekonomisko 

papildvērtību, jāsekmē projekti ar atzītām pozitīvām ārējām sekām, bet lielāku risku, nekā 

privātais sektors ir gatavs uzņemties atsevišķi, un jānodrošina iespēja pārvarēt plaisu starp 

pētniecību un tirgu un pievērsties tirgus inovācijas sekmēšanai; aicina ievērojami 

pastiprināt Eiropas Investīciju konsultāciju centra lomu un spēju, it īpaši nodrošinot tam 

proaktīvu lomu projektu sagatavošanā; atgādina, ka ESIF finansējums nākamajā DFS 

nedrīkstētu radīt negatīvu finansiālu ietekmi uz citām programmām; 

23. aicina Komisiju, izmantojot DFS, izstrādāt vispusīgu un saskanīgu ilgtermiņa nozaru 

politikas satvaru, lai varētu vieglāk piešķirt finansējumu kultūras un radošajām nozarēm 

nolūkā vairot to konkurētspēju un dot tām iespēju realizēt savu potenciālu, proti, radīt 

kvalitatīvas darbvietas un sekmēt izaugsmi, tā nodrošinot labumu Savienībai; prasa 

papildu saiknes starp pētniecības un inovācijas pamatprogrammu un programmu “Radošā 

Eiropa”; aicina Komisiju ievērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. panta 

4. punktu un noteikt kultūras un radošās nozares par horizontālu prioritāti ES finansēšanas 

shēmās un programmās, it īpaši pētniecības un inovācijas pamatprogrammā, ES 

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmā (EaSI) un ESI fondos; 

24. aicina Komisiju nākamajā DFS ierosināt regulatīvās procedūras sinerģijas veicināšanai, 

rosināšanai un — ar ES aģentūru atbalstu — koordinēšanai starp Eiropas strukturālajiem 

un investīciju fondiem (ESI fondi), EISI, programmām “Radošā Eiropa” un “Apvārsnis 

2020” ar pētniecību un izstrādi saistītiem projektiem, kas var palīdzēt stiprināt inovācijas 

spējas veidošanu reģionos, kuru sniegums ir zems; aicina Komisiju aktīvāk iesaistīties 

pētniecības un izstrādes projektu koordinēšanā saistībā ar dažādiem Eiropas fondiem 

dažādās izdevumu kategorijās, tostarp pārdomātām specializācijas stratēģijām, un valsts 

atbalsta noteikumu pārskatīšanā; 

25. uzsver, ka nākamajā ES budžetā būtu jāparedz pietiekams finansējums pasākumiem 
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saistībā ar kosmosu un būtu jāturpina attīstīt kosmosa programmas — Galileo, EGNOS un 

Copernicus, ņemot vērā vajadzības, kas rodas lietotājiem, un ES politiskās prioritātes, 

konkrētāk, kiberdrošības pastiprināšana, kā arī palaišanas programmas, jaunās 

tehnoloģijas un kosmisko objektu novērošana un uzraudzība; 

26. stingri uzskata, ka 9. pamatprogrammā kosmosam paredzētajam finansējumam vajadzētu 

būt lielākam nekā programmā “Apvārsnis 2020” un nepieciešamās summas būtu jāpiešķir 

topošajai kopīgajai tehnoloģiju iniciatīvai (KTI) par inovatīviem materiāliem kosmosa 

aprīkojumam un deorbitēšanai, lai nostiprinātu ES konkurētspēju ar kosmosu saistītas 

inovācijas jomā; aicina izveidot integrētu valdības satelītsakaru (GOVSATCOM) 

programmu, kas Eiropas publiskā sektora struktūrām nodrošinātu izmaksu ziņā lietderīgus 

un drošus satelītsakaru pakalpojumus; atgādina savu jau sen ieņemto nostāju, ka kosmisko 

objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēma būtu jāpārveido par Savienības 

programmu un tās uzdevumu loks būtu jāpaplašina, un uzskata, ka attiecīgi būtu 

jāpalielina šai darbībai piešķirtais budžets; 

27. vērš uzmanību uz Eiropas Aizsardzības fondu un Komisijas neseno priekšlikumu par 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, kas paredzēta laikposmam no 

2019. līdz 2020. gadam; pieņem zināšanai Komisijas nodomu iesniegt gan būtiskāku 

aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, gan programmu pētniecības atbalstam 

aizsardzības jomā, nodrošinot labumu visām dalībvalstīm un ieviešot tehnoloģijas 

jauninājumus, kas pēcāk var sasniegt citas sabiedrības daļas; uzskata, ka nākamajā DFS 

šīs ar aizsardzību saistītās programmas būtu jāfinansē no papildu resursiem un tāpēc tām 

nevajadzētu ietekmēt jau esošo programmu budžeta mērķus; 

28. atkārtoti uzsver, ka jebkādas jaunas politiskas saistības būtu jāfinansē, paredzot jaunas 

apropriācijas, nevis ar elastības instrumentiem vai pārdalot esošo programmu 

apropriācijas; prasa nodrošināt pietiekamus resursus esošajām programmām, kuras ir 

Parlamenta ITRE komitejas kompetencē; 

29. atgādina, ka lielāka elastība ir svarīga, jo tā ļauj izmantot papildu resursus, lai reaģētu uz 

neparedzētām situācijām; tomēr uzsver, ka intensīva DFS elastības instrumentu 

izmantošana nav labākais risinājums, kā reaģēt uz sarežģītām krīzēm, kas, visai iespējams, 

turpināsies; pauž pārliecību — lai nākamajā DFS nodrošinātu tādu finansējuma līmeni, 

kas atbilst Savienības aktuālajām vajadzībām un politiskajām vēlmēm ar ITRE komitejas 

kompetenci saistītajās jomās, ir svarīgi ES budžetā ieviest jaunus ES pašu resursus un 

ieņēmumus; prasa nopietni apsvērt variantus, kas ierosināti ziņojumā, kuru iesniegusi 

Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos; aicina izveidot saikni starp ES budžeta 

finansēšanu un tām politikas jomām, kurās ES ir panākusi cenu samazināšanos, piemēram, 

enerģētikas un telekomunikāciju politika, jo tā būtu efektīvākā un no tirgus viedokļa 

neitrālākā pieeja; 

30. norāda, ka nākamajā DFS būs jāņem vērā Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un tās 

radītā ietekme uz ES budžetu; pauž cerību, ka ITRE komitejas kompetencē esošās ES 

programmas turpinās darboties neskarti un tiks veikti piemēroti pasākumi, lai tas 

realizētos; 

31. aicina Komisiju izvērtēt visus novērtējumus par dažādām politikas jomām un finanšu 

instrumentiem, tostarp ar enerģētiku saistītajiem finanšu instrumentiem un fondiem, it 

īpaši attiecībā uz rezultātiem, un izmantot šos novērtējumus, sagatavojot jauno DFS; 
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32. atgādina, ka Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) un Eiropas Tīklu un 

informācijas drošības aģentūrai (ENISA) ir uzticēti jauni pienākumi un tādēļ tām 

nepieciešami pietiekami resursi, lai veiktu visus uzdevumus — gan vecos, gan jaunos; 

uzsver, ka Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūrai (GSA) un Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei (BEREC) arī ir vajadzīgi pietiekami resursi, 

lai tās varētu pildīt savus pienākumus pienācīgi un efektīvi; aicina piešķirt pienācīgu 

finansējumu un personālu visām aģentūrām, kas ir ITRE komitejas kompetencē, lai tās 

spētu pienācīgi veikt savus uzdevumus; 

33. uzskata, ka ar nākamo DFS būtu jānodrošina maksimāla paredzamība un elastība, lai to 

varētu pilnībā izmantot; turklāt uzskata, ka ar nākamo DFS būtu jāgarantē, lai jebkādi 

pārpalikumi, kas veidojušies nepietiekamas ES budžeta izpildes un no tā izrietošās 

saistību atcelšanas dēļ, tiktu no jauna darīti pieejami ES budžetā. 
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