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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 

savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. nepritaria tam, kad, palyginti su Komisijos pasiūlymu, Taryba 3,61 % sumažino 

įsipareigojimų asignavimų ir 0,22 % – mokėjimų asignavimų sumą, įrašytą į biudžeto 

eilutes, susijusias su ITRE komiteto kompetencija, pagal Sąjungos 2019 m. biudžeto 1a 

išlaidų kategoriją; atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2018 m. Komisijos 

pasiūlymu, 3,9 % padidinti įsipareigojimų asignavimai ir 1,8 % – mokėjimų 

asignavimai biudžeto eilutėse, susijusiose su ITRE komiteto kompetencija, pagal 

Sąjungos biudžeto 1a išlaidų kategoriją; palankiai vertina tai, kad 2019 m. biudžete 

daugiausia dėmesio skiriama ekonomikos augimui, inovacijoms, konkurencingumui, 

skaitmeninimui, tvarumui, klimato kaitai ir perėjimui prie labai efektyviai energiją 

vartojančiais ir atsinaujinančiais energijos ištekliais pagrįstos ekonomikos, atsižvelgiant 

į Paryžiaus susitarimą, ir jaunų mokslininkų ir verslininkų, taip pat mokslininkių bei 

verslininkių sėkmei; 

2. laikosi nuomonės, kad moksliniai tyrimai, MVĮ ir konkurencingumas ir toliau vaidins 

lemiamą vaidmenį kuriant darbo vietas ir skatinant augimą visoje Sąjungoje; mano, kad 

sėkmingoms programoms „Horizontas 2020“ ir „Cosme“ 2019 m. skirtas biudžetas 

turėtų būti pakankamas jų tęstinumui užtikrinti; 

3. pabrėžia, kad būtina plėtoti lyderystę inovacijų ir revoliucingųjų technologijų srityje; 

todėl apgailestauja dėl to, kad Taryba reikšmingai sumažino įsipareigojimų asignavimų 

lėšas – 0,3 mlrd. EUR, o mokėjimų asignavimų lėšas – 18 mln. EUR bendrai strateginei 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programai, o tai labai neigiamai paveiks programą 

„Horizontas 2020“, ir ypač apgailestauja dėl lėšų sumažinimo pagal svarbias biudžeto 

eilutes, kaip antai „Mokslinių tyrimų ateities ir besiformuojančių technologijų srityje 

stiprinimas“ ir „Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros stiprinimas“, nes pagal šias 

eilutes skiriamomis lėšomis siekiama kelti gyvenimo lygį, gerinti prieigą prie žinių ir 

skatinti socialinį ir ekonominį vystymąsi; atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlyme dėl 

2019 m. bendrojo biudžeto pasiūlytą įsipareigojimų asignavimų padidinimą 8,5 % 

programai „Horizontas“; primena nepakankamą programos „Horizontas 2020“ 

finansavimą pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP), kuris lemia 

mažesnį paraiškų sėkmingumo lygį (11,5 % ir vos 3 % kai kurių programų atveju) nei 

ankstesniu DFP laikotarpiu, o tai reiškia, kad mažiau kokybiškų mokslinių tyrimų ir 

inovacijų srities projektų gauna Sąjungos finansavimą; todėl pakartoja, jog yra labai 

susirūpinęs dėl to, kad Komisija kitoje DFP pasiūlė nedidelio užmojo programos 

„Europos horizontas“ finansavimą ir ketina būsimose derybose dėl 2021–2027 m. DFP 

šiai programai užtikrinti tik būtiniausią 120 mlrd. EUR sumą 2018 m. kainomis, ir 

pabrėžia savo poziciją, kad, remiantis Paryžiaus susitarimu, su klimatu susijusios 

išlaidos turėtų būti gerokai padidintos, palyginti su dabartine DFP; 

4. mano, kad 2019 m. ES biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant paremti visas 

reikšmingas priemones, skirtas kovai su jaunimo nedarbu, visų pirma ES ekonomiškai 

atsiliekančiuose regionuose, daugiausia dėmesio skiriant verslo ir skaitmeninių įgūdžių 

skatinimui; 

5. pripažįsta Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) svarbą ir sėkmę; apgailestauja, 
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kad, siekiant užtikrinti papildomą ESIF finansavimą, reikėjo sumažinti programai 

„Horizontas 2020“ skirtas lėšas; pabrėžia, kad iš Sąjungos bendrojo biudžeto neturėtų 

būti finansuojamos naujos iniciatyvos, kenkiančios esamoms Sąjungos programoms ir 

politikos priemonėms; ketina vykdyti Parlamento įsipareigojimą, prisiimtą per derybas 

dėl ESIF, kuo labiau sumažinti poveikį šiai programai ir 2019 m. padidinti asignavimus 

pagal nukentėjusias eilutes; 

6. primena, kad svarbu skatinti plataus masto EITP transporto ir EITP skaitmeninio 

sektoriaus sąveiką, kad projektų, kuriais siekiama didinti TEN-T koridorių 

skaitmeninimą, finansinis svertas būtų kuo didesnis; 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu pabaigti kurti energetikos sąjungą ir kartu pasiekti 

Europos klimato tikslus įgyvendinant Paryžiaus susitarimą ir JT darnaus vystymosi 

tikslus; atkreipia dėmesį į Europos Parlamento pranešime dėl spartesnio švarios 

energijos inovacijų kūrimo ir diegimo (2017/2084 (INI)) pateiktą reikalavimą užtikrinti 

didesnį nuoseklumą tarp Sąjungos įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą ir jos 

finansavimo politikos, skirtos penkiems vienas kitą papildantiems energetikos sąjungos 

aspektams; atsižvelgdamas į tai, primena priimtą principą „svarbiausia – energijos 

vartojimo efektyvumas“ ir Sąjungos tikslą pirmauti atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

srityje; primygtinai ragina Komisiją teikti reikiamą finansavimą investicijoms šiose 

srityse, taip pat tvariam vystymuisi, taip pat kovoti su energijos nepritekliumi ir 

užtikrinti tinkamą perėjimą, be to, užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas pramonei 

perėjimo prie švaresnių gamybos procesų laikotarpiu, kad 2050 m. būtų pasiektas 

nulinio išmetamo ŠESD kiekio ekonomikos tikslas; atsižvelgdamas į tai, teigiamai 

vertina Komisijos sąmatą, pagal kurią išlaidos klimato srityje 2019 m. biudžete pasieks 

20,1 %, tačiau pakartoja, kad pagal šį pasiūlymą pagal Sąjungos 2014–2020 m. biudžetą 

tik 19,3 % jo lėšų bus skirta su klimatu susijusioms priemonėms; mano, kad šiems 

tikslams pasiekti EITP turėtų būti paliktos būtinos lėšos; yra susirūpinęs dėl to, kad 

Taryba gerokai sumažino įsipareigojimus ir mokėjimus, susijusius su programa „EITP – 

Energetika“; 

8. supranta, kad biudžeto eilutės, skirtos visuomenės uždaviniams spręsti, o konkrečiau – 

biudžeto eilutė, skirta sveikatai ir gerovei visą gyvenimą gerinti siekiant padidinti 

gyvenimo lygį Sąjungoje, yra labai svarbios; ragina Komisiją numatyti pakankamai lėšų 

šiems tikslams finansuoti ir apgailestauja dėl to, kad Taryba siūlo jas sumažinti; 

9. pabrėžia, kaip svarbu siekti bendrosios skaitmeninės rinkos tikslų – didinti Europos 

Sąjungos skaitmeninimą ir skaitmeninę Europos ekonomikos, viešojo sektoriaus ir 

piliečių įtrauktį; šiuo atžvilgiu pripažįsta tokių iniciatyvų kaip WIFI4EU svarbą; 

apgailestauja, kad Taryba sumažino lėšas šiai iniciatyvai; 

10. pabrėžia, kad MVĮ yra labai svarbi Europos ekonomikos dalis, nes jos sukuria didelį 

darbo vietų skaičių Sąjungoje, ir mano, kad būtina sukurti MVĮ palankią verslo aplinką 

ir remti MVĮ branduolius ir tinklus; tačiau labai susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 

Taryba sumažino lėšas MVĮ priemonei, taip pasiųsdama Europos įmonėms prieštaringą 

signalą; 

11. atkreipia dėmesį į Europos gynybos pramonės plėtros programą (EDIDP); pabrėžia, kad 

tokiai veiklai turėtų būti suteikta naujų išteklių, atsižvelgiant į jos didelį poveikį 

Sąjungos biudžetui; yra susirūpinęs dėl to, kad Taryba sumažino lėšas Europos 
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infrastruktūros tinklų priemonei ir Europos kosmoso programoms, pavyzdžiui, 

pirmavimo kosmoso srityje programai ir programai „Copernicus“, siekdama finansuoti 

EDIDP, nes finansiniai ištekliai programoms gynybos srityje remti neturėtų būti imami 

iš civilinių programų; 

12. pabrėžia, kad reikia reformuoti Europos judumo sektorių, kad Sąjungoje būtų 

užtikrintas tvarus, švarus ir konkurencingas transportas, kad Sąjungos automobilių 

pramonė būtų pritaikyta ateities poreikiams ir kad būtų pasiekti klimato kaitos tikslai; 

todėl pabrėžia, kad reikia pakankamai lėšų toms programoms, kuriomis remiami šie 

tikslai, pvz., „EITP-Transportas“ ir II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendrajai 

įmonei; todėl yra susirūpinęs dėl to, kad Taryba šioms programoms mažina lėšas; 

13. primena, kad svarbu užtikrinti pakankamus finansinius ir personalo išteklius visoms 

agentūroms, patenkančioms į ITRE komiteto kompetencijos sritį, siekiant garantuoti, 

kad jos galėtų tinkamai atlikti savo užduotis; pabrėžia, kad šiuo bendruoju biudžetu 

užbaigiamas darbuotojų mažinimo 5 % tikslo ir etatų perskirstymo rezervo 

įgyvendinimas, ir primygtinai ragina Komisiją susilaikyti nuo panašių veiksmų ateityje; 

primygtinai ragina padidinti išteklius pagal atitinkamų agentūrų padidėjusias užduotis; 

šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad padidėjo ENISA ir GSA darbuotojų skaičius; 

susirūpinęs pažymi, kad šis padidinimas nepakankamas, taip pat ragina padidinti ACER 

darbuotojų skaičių, kad šios agentūros galėtų vykdyti savo įgaliojimus, įskaitant poreikį 

įdarbinti ir išlaikyti itin specializuotus ekspertus, planuoti būsimas funkcijas ir 

atsakomybę; 

14. pabrėžia, kad, kadangi Jungtinė Karalystė pareiškė, jog prisidės prie 2019 ir 2020 m. 

biudžeto, Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos nepadarys tiesioginio poveikio 

programoms, priklausančioms ITRE komiteto kompetencijai; 

15. pabrėžia, kad tuo atveju, jei Sąjunga neįvykdys savo teisinių ir politinių įsipareigojimų 

dėl mokėjimų asignavimų, bus labai pakenkta jos patikimumui ir padarytas didelis 

neigiamas poveikis pasitikėjimui Sąjungos institucijų gebėjimu atlikti savo vaidmenį; 

pabrėžia, kad šis klausimas ypač svarbus dėl to, kad Sąjunga baigia įgyvendinti 

dabartinę DFP ir todėl reikia paspartinti daugiamečių programų įgyvendinimą. 
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