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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka, neraugoties uz Brexit, 2021.–2027. gada DFS apjomam nevajadzētu 
samazināties, salīdzinot ar 2020. gada līmeni, un ka jaunās ES iniciatīvas ir jāsaskaņo ar 
jauniem un pietiekamiem finanšu resursiem un jāizskata koplēmuma procedūrā; uzsver, ka 
ar pietiekamiem līdzekļiem būtu jo īpaši jāatbalsta Eiropas Savienības ilgtermiņa 
politiskās prioritātes, piemēram, nodarbinātības un izaugsmes veicināšana, uz nākotni 
orientēta un konkurētspējīga Eiropas rūpniecība un cīņa pret klimata pārmaiņām, pārejot 
uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un tām arī turpmāk vajadzētu būt 
jaunās DFS programmas prioritārajām jomām;

2. uzsver, ka pilnīga tiesiskuma ievērošana ir būtisks priekšnoteikums pareizai finanšu 
pārvaldībai un efektīvam ES finansējumam; tādēļ atbalsta jauno mehānismu, kas ļautu 
Komisijai izmantot efektīvus un atbilstošus pasākumus gadījumos, kad pastāv tādu 
finansiālu zaudējumu risks, ko izraisa vispārējas nepilnības tiesiskuma jomā kādā 
dalībvalstī, īpaši attiecībā uz cīņu pret liela mēroga korupciju;

3. prasa noteikt skaidru metodiku skaitļu uzrādīšanai, pamatojoties uz salīdzināmām cenām;

4. atgādina, ka politikas pasākumu un projektu finansējumam vajadzētu būt saskaņā ar 
klimata un enerģētikas mērķiem un saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar Parīzes nolīgumu; 
prasa palielināt saistības ar klimatu saistītajiem mērķiem līdz 30 % ar klimatu saistītajiem 
izdevumiem nākamajā DFS 2021.–2027. gada periodā, lai veicinātu un nodrošinātu pāreju 
uz oglekļa emisiju ziņā neitrālu ekonomiku 2050. gadā;

5. atkārtoti pauž Parlamenta prasību par vismaz 120 miljardiem EUR salīdzināmās cenās 
palielināt budžeta dotāciju pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, lai varētu atbilstīgi 
reaģēt uz sabiedrības problēmām, nodrošināt Eiropas konkurētspēju pasaulē, cilvēku 
labklājību, nostiprināt vadošo lomu zinātnē un rūpniecībā un palīdzēt sasniegt Ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un Parīzes nolīgumā paredzētos mērķus; uzsver, ka “Apvārsnis Eiropa” 
ieguldījumiem ir jābūt koncentrētiem uz pētniecību, izstrādi un to, lai sabiedrībai sniegtu 
tādus tehnoloģiskus un ar tehnoloģijām nesaistītus risinājumus, kas ir vērsti uz akūtām 
sabiedrības problēmām, piemēram, cīņu pret klimata pārmaiņām, pāreju uz ilgtspējīgu un 
atjaunojamu enerģiju, enerģijas un resursu ziņā efektīvu, no toksiskām vielām brīvu 
aprites ekonomiku, ilgtspējīgu pārtiku un lauksaimniecības praksi un izmaksu ziņā 
pieejamu veselības aprūpi un zālēm; atzinīgi vērtē ar Kopīgo noteikumu regulu ieviesto 
iespēju pārnest programmām paredzētos finanšu piešķīrumus no viena fonda uz citu un 
mudina visas teritorijas attīstīt savas pētniecības spējas; uzskata, ka būtu jāturpina 
izstrādāt atbilstīgus nosacījumus un mehānismus šādiem pārnesumiem, lai nodrošinātu 
savietojamību ar struktūrfondiem un novērstu dubultas revīzijas; uzsver, ka programmas 
“Apvārsnis Eiropa” finansiālais atbalsts saņēmējiem būtu jādara pieejams, īstenojot ātru, 
augšupēju un mazāk administratīvu procedūru un sniedzot tehniskas palīdzības 
pakalpojumus, lai palīdzētu saņēmējiem atrast vispiemērotākos fondus; turklāt uzskata, ka 
būtu jāveicina sinerģija ar citām programmām un finansēšanas instrumentiem, vienlaikus 
cenšoties panākt maksimālu administratīvo vienkāršošanu;
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6. jo īpaši ņemot vērā to, cik vērienīgs ir mērķis palielināt “Apvārsnis Eiropa” elastīgumu, 
uzskata, ka katras programmas izdevumu prioritātes būtu jānosaka pamatprogrammas 
tiesību aktos, nevis nolīgumā par DFS;

7. atbalsta 3,5 miljardu EUR budžetu, kas atvēlēts InvestEU; tomēr stingri uzsver, ka šo 
budžetu nevajadzētu ņemt no pamatprogrammas “Apvārsnis” finansējuma, bet gan veidot 
papildus tam; uzskata, ka InvestEU programmas pētniecības, inovācijas un digitalizācijas 
sadaļai būtu jāpiemēro tie paši noteikumi, kas attiecas uz sekmīgo InnovFin instrumentu, 
kā arī visi to pamatā esošie kritēriji un jāaptver augstākā riska daļa;

8. atzinīgi vērtē summu, kas piešķirta enerģētikas un digitālajiem komponentiem Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentā (EISI), kas vērsts uz to, lai izveidotu trūkstošos 
savienojumus Eiropas enerģētikas un digitālajā pamatstruktūrā, atbalstot tādu Eiropas 
komunikāciju tīklu attīstību enerģētikas un digitālo pakalpojumu jomā, kuri ir ar augstu 
veiktspēju, ilgtspējīgi un efektīvi savstarpēji savienoti, pilnībā ievērojot ES ilgtermiņa 
enerģētikas un klimata mērķus; uzskata, ka EISI vajadzētu būt vērienīgākam sinerģijas 
jautājumā, kā norādīts tā vidusposma pārskatā, jo īpaši lai labāk izmantotu transporta, 
digitālās un enerģijas infrastruktūras sinerģiju; atgādina, ka pāreja uz zemu oglekļa 
emisiju sistēmu ir galvenais EISI aspekts;

9. uzsver ar EISI regulu izveidotās centralizētās pārvaldības struktūras efektivitāti; konstatē, 
ka Kohēzijas fonda finansējuma daļas pārvietošana uz EISI ir bijusi sevišķi sekmīga un ka 
attiecīgo dalībvalstu gandarījums ļauj plānot šā mehānisma atjaunošanu nākamajā DFS; 
ņemot to vērā, ierosina EISI piešķirt 20 miljardus EUR, kas tiktu ņemti no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF), paredzot tādus pašus pārvaldības noteikumus, kā tos, 
kuri piemēroti līdzekļu pārvaldības pārvietošanai no Kohēzijas fonda uz EISI; uzskata —
ņemot vērā ievērojamo atšķirību starp pieejamajiem līdzekļiem un vajadzībām, šis 
ierosinājums palīdzētu būtiski virzīt uz priekšu TEN-T projektu īstenošanu Eiropā;

10. kopumā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piešķirt 16 miljardus EUR jaunajai Eiropas 
kosmosa programmai; tomēr prasa programmas vispārējā budžeta mērenu palielinājumu; 
attiecībā uz programmas komponentiem uzsver, ka ir vajadzīgs vērienīgāks SSA un 
GOVSATCOM finansējums, vienlaikus saglabājot vai mēreni palielinot Copernicus un 
Galileo komponentiem paredzēto budžetu; uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt abu 
galveno komponentu, Galileo un Copernicus, nepārtrauktību un nodrošināt abu jauno 
iniciatīvu, GOVSATCOM un SSA, darbību, risinot arvien pieaugošo kosmosa 
infrastruktūras drošības problēmu un satelītu sakaru drošību;

11. atzinīgi vērtē to, ka vismaz 9194 miljardi EUR ir paredzēti Digitālās Eiropas programmai, 
kas veidos Savienības digitālās spējas, jo īpaši attiecībā uz mākslīgo intelektu, 
kiberdrošību un augstas veiktspējas skaitļošanu, vienlaikus stiprinot ekonomikas un 
sabiedrības digitālo pārveidi, atbalstot digitālās prasmes; uzsver, cik svarīga ir cieša 
koordinācija ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, EISI un ESI fondiem;

12. uzstāj, ka ir pienācīgi jāfinansē ES darbībām uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai 
paredzētā programma, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU); norāda, ka uz MVU orientētai programmai būtu jāpapildina citas ES 
programmas, kā arī jāizmanto saistībā ar iepriekšējo programmu (COSME) gūtā bagātīgā 
pieredze, lai palielinātu piekļuvi tirgiem Savienībā un ārpus tās, uzlabotu 
pamatnosacījumus uzņēmumiem un uzņēmumu konkurētspēju un veicinātu 
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uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības kultūru;

13. uzskata, ka enerģētikas nozarē īpaša uzmanība būtu jāpievērš enerģētiskajai drošībai, 
energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšanai, nozaru 
sasaistei, viedai un modernai infrastruktūrai, patērētāju rīcībspējas palielināšanai un 
funkcionējošam enerģētikas tirgum, kurā tiek īstenota lielāka pārrobežu tirdzniecība un 
sadarbība; uzskata, ka ir svarīgi līdz 2030. gadam sasniegt mērķi, kas paredz 
starpsavienojamības līmeni vismaz 15 % apmērā; uzsver, ka saistībā ar nākamo DFS būtu 
jākoncentrējas uz to, lai sasniegtu enerģētikas savienības mērķus; uzsver, ka nākamajā 
DFS būtu jākoncentrējas uz to, lai nodrošinātu Eiropas ekonomikas dekarbonizāciju 
nolūkā sasniegt enerģētikas savienības mērķus, ES klimata jomas mērķus un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus ES un visu tās iedzīvotāju interesēs un jo īpaši nodrošināt atbalstu 
neaizsargātām mājsaimniecībām ar zemu ienākumu līmeni, kurām draud enerģētiskā 
nabadzība, lai tās kļūtu energoefektīvas;

14. uzsver kodoldrošības nozīmīgumu un vajadzību palielināt Lietuvā esošās Ignalinas 
kodolelektrostacijas kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai 
piešķirto summu no 552 miljoniem EUR līdz 780 miljoniem EUR, lai varētu pienācīgi 
palīdzēt Lietuvai īstenot tehnoloģiski sarežģīto uzdevumu saistībā ar Černobiļas tipa 
grafīta reaktora serdeņu demontāžu, kā arī novērst radioloģiskos riskus un vēl vairāk 
samazināt apdraudējumu ES iedzīvotājiem;

15. pauž dziļu nožēlu par to, ka jaunajā daudzgadu finanšu shēmas (DFS) priekšlikumā nav 
atspoguļota Parlamenta jaunajai DFS izvirzītā prasība par taisnīgas pārkārtošanas fonda 
izveidi reģioniem, kas ir ļoti atkarīgi no ogļu izmantošanas un oglekļietilpīgām darbībām; 
atkārtoti aicina Savienības līmenī izveidot taisnīgas enerģētikas pārkārtošanas fondu ar 
kopējo budžetu 5 miljardu EUR apmērā, lai atbalstītu reģionus, kuros no oglēm 
atkarīgajās un oglekļietilpīgajās nozarēs ir liels darba ņēmēju īpatsvars un kopienas, kuras 
negatīvi ietekmējusi šī pāreja; turklāt uzsver, ka šajā fondā pietiekami līdzekļi būtu 
jānodrošina iekļaujošu, vietēju un taisnīgu pārejas stratēģiju izstrādei un tam, lai risinātu 
jautājumus saistībā ar sociālo un sociālekonomisko ietekmi un ietekmi uz vidi, pārveidotu 
attiecīgās teritorijas un radītu pienācīgas un ilgtspējīgas darbvietas, kā arī 
pārkvalificēšanās iespējām un jaunu prasmju veidošanai attiecībā uz videi nekaitīgu 
procesu un tehnoloģijām, kas balstītas uz atjaunojamajiem energoresursiem vai 
energoefektivitātes risinājumiem;

16. uzsver nepieciešamību saglabāt pienācīgu un skaidru Eiropas Aizsardzības fonda budžetu 
13 miljardu EUR apmērā, lai veicinātu Eiropas aizsardzības rūpniecības izaugsmi un 
konkurētspēju;

17. prasa nodrošināt pietiekamu finansējumu ITRE kompetencē esošajām aģentūrām, lai tās 
spētu pienācīgi pildīt savus uzdevumus, kuru skaits arvien pieaug;

18. prasa savlaicīgi pieņemt DFS un ar to saistītos juridiskos pamatus, lai nodrošinātu 
netraucētu pāreju no vienas programmas uz otru un novērstu īstenošanas kavējumus;

19. uzsver nepieciešamību paredzēt juridiski saistošu un obligātu DFS vidusposma 
pārskatīšanu; uzskata, ka ikvienā DFS pārskatīšanā būtu jānodrošina Parlamenta iesaiste;

20. norāda, ka DFS 2021.–2027. gadam vidusposma novērtēšana/pārskatīšana ir svarīgs ES 
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izdevumu pārvaldības aspekts, lai novērtētu, vai ieguldījumu programmas ir sniegušas 
gaidītos rezultātus, ņemot vērā izvirzītos uzdevumus un mērķus, vai to absorbcijas spēja ir 
atbilstoša un vai tās rada ES pievienoto vērtību; uzsver, ka vidusposma 
novērtēšana/pārskatīšana ir iespēja turpināt vienkāršošanu visā īstenošanas ciklā;

21. norāda, ka nākamajā DFS būs jāņem vērā Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un tās 
radītā ietekme uz ES budžetu; pauž vēlmi, lai ITRE komitejas kompetencē esošās ES 
programmas varētu turpināt netraucēti darboties; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus par esošo pašu resursu modernizāciju un jaunu pašu resursu īstenošanu, kā 
arī atlaižu likvidēšanu un maksimālo pašu resursu apjomu palielināšanu.
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