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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. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātais budžets ir par 474,6 miljoniem EUR 
mazāks nekā 1.a izdevumu kategorijā noteiktais maksimālais apjoms, lai gan saņemto 
pieteikumu skaits attiecīgajās programmās ir pārāk liels un tās varētu viegli nodrošināt 
papildu līdzekļu izlietojumu;

2. noraida Padomes veiktos samazinājumus par kopējo summu 747,4 miljonu EUR apmērā 
1.a izdevumu kategorijā, tostarp samazinājumu par 424,9 miljoniem EUR vienotajam 
stratēģiskajam satvaram pētniecībai un inovācijai, 28 miljoniem EUR Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta IKT daļai un 20 miljoniem EUR COSME, kas 
var apdraudēt Savienības centienus radīt izaugsmi un darbvietas;

3. uzskata, ka jo īpaši DFS pēdējā gadā 1.a izdevumu kategorijā ir nepieciešams vērienīgs 
budžets, lai izveidotu saikni ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, kurā attiecībā uz 
visām jaunajām programmām būs vajadzīgs laiks, lai tās varētu pilnībā darboties;

4. tādēļ aicina palielināt saistību apropriācijas līdz 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam 
apjomam un turklāt izmantot visus iespējamos elastības instrumentus, kas pieejami 
saskaņā ar DFS regulu, un īpašo Finanšu regulā paredzēto noteikumu par atcelto 
līdzekļu atkārtotu izmantošanu pētniecības projektiem, lai nodrošinātu pēc iespējas 
lielāku saistību apropriāciju līmeni 2020. gada budžetam;

5. norāda uz pārmērīgi lielo pieteikumu skaitu dažādās programmās, piemēram, 
“Apvārsnis 2020” un COSME, uz kuru varētu reaģēt, paredzot vērienīgāku budžetu 
2020. gadam;

6. pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātais budžets atkal ir daudz zemāks par 
ACER pieprasīto budžetu un ka tas var apdraudēt ACER darbību un tās spēju pildīt 
papildu uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar nesen pieņemtajiem tiesību aktiem;

7. prasa, lai visām komitejas kompetencē esošajām aģentūrām (ACER, BEREC, ENISA un 
GSA) tiktu nodrošināts tāds apropriāciju un personāla līmenis, kādu šīs aģentūras ir 
pieprasījušas;

8. atgādina par kopīgajā paziņojumā, kas pievienots Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) 2017/19531, Parlamenta, Padomes un Komisijas pausto apņemšanos 
censties trīs gadu laikposmā nodrošināt kopējo finansējumu 120 miljonu EUR apmērā 
interneta savienojamības veicināšanai vietējās kopienās, lai šī iniciatīva kļūtu par īstenu 
Eiropas sasniegumu, kas kalpotu vietējām kopienām un iedzīvotājiem;

9. prasa piešķirt papildu līdzekļus, lai paātrinātu tīrāku tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu 
nolūkā palīdzēt izpildīt saistības, ko Savienība uzņēmusies saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 25. oktobra Regula (ES) 2017/1953, ar ko attiecībā uz 
interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 
Nr. 283/2014 (OV L 286, 1.11.2017., 1. lpp.).
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10. prasa piešķirt papildu apropriācijas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, 
jo īpaši tā enerģētikas un IKT virzienam, lai savienotu izolētus tirgus un novērstu 
atlikušos šķēršļus.


