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PASIŪLYMAI
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1.

apgailestauja, kad Komisijos pasiūlytas biudžetas yra 474,6 mln. EUR mažesnis nei 1a
išlaidų kategorijos viršutinė riba, nors pagal atitinkamas programas pateikta pernelyg
daug paraiškų ir papildomos lėšos būtų lengvai panaudotos;

2.

atmeta tai, kad Taryba 1a išlaidų kategorijoje sumažino lėšas bendra 747,4 mln. EUR
suma, įskaitant 424,9 mln. EUR sumažintas lėšas, skiriamas bendrajai mokslinių tyrimų
ir inovacijų programai, 28 mln. EUR – Europos infrastruktūros tinklų priemonės IRT
krypčiai ir 20 mln. EUR – Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programai (COSME), ir dėl
to gali būti pakenkta Sąjungos pastangoms skatinti augimą ir kurti darbo vietas;

3.

mano, kad ypač paskutiniais daugiametės finansinės programos (DFP) įgyvendinimo
metais reikia numatyti plataus užmojo 1a išlaidų kategorijos biudžetą, siekiant sustiprinti
ryšį su būsima DFP, nes prireiks laiko, kol pagal ją numatytos visos naujos programos
bus įgyvendinamos visu pajėgumu;

4.

todėl ragina numatyti įsipareigojimų asignavimų lygį, kuris siektų 1a išlaidų kategorijos
viršutinę ribą, ir, be to, panaudoti visas galimas DFP reglamente numatytas lankstumo
priemones, taip pat specialią nuostatą dėl nepanaudotų lėšų pakartotinio panaudojimo
mokslinių tyrimų projektams, numatytą Finansiniame reglamente, siekiant 2020 m.
biudžete užtikrinti kuo didesnį įsipareigojimų asignavimų lygį;

5.

atkreipia dėmesį į pernelyg didelį paraiškų skaičių pagal įvairias programas, pvz.,
„Horizontas 2020“ ir COSME, – šį klausimą būtų galima spręsti numatant platesnio
užmojo 2020 m. biudžetą;

6.

labai apgailestauja, kad Komisijos pasiūlytas biudžetas ir vėl yra daug mažesnis nei
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) prašytas
biudžetas ir kad dėl to gali būti pakenkta ACER veikimui ir jos gebėjimui atlikti
papildomas naujausiais teisės aktais jai patikėtas užduotis;

7.

atsižvelgdamas į visas jo įgaliojimų sričiai priklausančias agentūras (ACER, Europos
elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC), Europos Sąjungos kibernetinio
saugumo agentūra (ENISA) ir Europos GNSS agentūra (GSA)), ragina numatyti tokį
asignavimų ir darbuotojų lygį, kokio prašė šios agentūros;

8.

primena Parlamento, Tarybos ir Komisijos įsipareigojimą, prisiimtą prie Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/19531 pridėtame bendrame pareiškime,
kuriuo siekiama užtikrinti bendrą 120 mln. EUR finansavimą interneto ryšio vietos
bendruomenėse skatinimui trejų metų laikotarpiu siekiant, kad iniciatyva būtų tikros
europinės sėkmės teikiant naudą vietos bendruomenėms ir piliečiams pavyzdys;

9.

ragina skirti papildomų lėšų siekiant paspartinti švaresnių technologijų plėtojimą ir

1

2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1953, kuriuo iš dalies
keičiami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014, kiek tai susiję su interneto ryšio vietos
bendruomenėse skatinimu (OL L 286, 2017 11 1, p. 1).
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diegimą ir taip padėti vykdyti įsipareigojimus, kuriuos Sąjunga prisiėmė pagal Paryžiaus
susitarimą;
10.

ragina skirti papildomų asignavimų Europos infrastruktūros tinklų priemonei, visų pirma
jos energetikos ir IRT kryptims, siekiant užtikrinti, kad izoliuotos rinkos būtų sujungtos
ir būtų pašalintos likusios kliūtys.
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