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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad ES biudžeto prioritetuose turi atsispindėti uždaviniai, susiję su tvaria 
energetika ir kova su klimato kaita; pažymi, kad šiems prioritetams, ypač Europos 
strateginiam energetikos technologijų planui ir energijos vartojimo efektyvumui skatinti, 
finansuoti reikės papildomų biudžeto išteklių; dar kartą pabrėžia, kad tam turėtų būti 
skiriama papildomai biudžeto lėšų ir neturėtų nukentėti Bendrijos mokslo ir naujovių 
programų finansavimas;

2. labai susirūpinęs dėl nedidelės 1A biudžeto eilutėje numatytos maržos, nes tai reiškia, kad 
bus neįmanoma finansuoti naujų prioritetų perskirstant lėšas taip, kad tai neturėtų 
neigiamos įtakos svarbioms numatytoms programoms, todėl rekomenduoja skirti 
papildomų lėšų, jei bus nustatyti nauji prioritetai;

3. atkreipia dėmesį į neseniai priimtą sprendimą finansuoti projektą Galileo ir Europos 
naujovių ir technologijos institutą – iniciatyvas, kurias reikės intensyviai stebėti ir vertinti 
jų vykdymo metu;

4. pabrėžia būtinybę atidžiai stebėti 7-osios pagrindų programos (PP7) vykdymą ir bendrųjų 
įmonių (BĮ) darbą įgyvendinant bendrąsias technologijų iniciatyvas (BTI), ypač pateiktas 
Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT);

5. kelia klausimą, ar teisinga dabartinė tendencija kurti naujas reguliavimo agentūras, tokias 
kaip siūloma Europos elektroninių ryšių rinkos institucija ir Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, kurioms bus pavedamos administracinės užduotys; 
mano, kad galbūt geresnis būdas pasiekti užsibrėžtus tikslus – priimti į Komisijos skyrius 
tinkamų darbuotojų, kurie dirbtų prioritetinėse srityse;

6. mano, kad dėl nedidelės 1A biudžeto eilutėje numatytos maržos reikėtų teikti prioritetą 
tinkamam šiuo metu vykdomų bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų 
įgyvendinimui ir įvertinimui.
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