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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka uzdevumi, kas saistīti ar ilgtspējīgu enerģiju un cīņu pret klimata pārmaiņām, 
ir jāatspoguļo ES budžeta prioritātēs; norāda, ka šīm prioritātēm būs nepieciešami papildu 
budžeta līdzekļi, it īpaši Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna finansēšanai un 
energoefektivitātes veicināšanai; atgādina, ka šie budžeta līdzekļi jārod papildus un tas 
nedrīkst mazināt pašreizējo finansējumu Kopienas programmām pētniecības un 
jauninājumu jomā;

2. pauž dziļas bažas par 1.A izdevumu kategorijā pieejamo nelielo rezervi, kas nozīmē, ka 
nebūs iespējams finansēt jaunas prioritātes, veicot līdzekļu pārdali un vienlaikus nopietni 
neapdraudot svarīgas pašreizējās programmas; tādēļ iesaka piešķirt papildu finansējumu, 
ja tiek izvirzītas jaunas prioritātes;

3. pieņem zināšanai nesenos lēmumus budžeta jomā, proti, finansēt projektu Galileo un 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu — iniciatīvas, kurām to īstenošanas laikā būs 
nepieciešama intensīva uzraudzība un izvērtēšana;

4. uzsver, ka cieši jāuzrauga 7. pamatprogrammas īstenošana, kā arī kopuzņēmumu darbs, 
īstenojot kopīgās tehnoloģiju ierosmes, un it īpaši Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
darbs;

5. apšauba, vai ir lietderīga pašreizējā tendence veidot jaunas regulatīvās aģentūras, kurām 
uztic administratīvos uzdevumus, piemēram, Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi 
un Energoregulatoru sadarbības aģentūru, kuru izveide ir ierosināta; pauž viedokli, ka to 
Komisijas departamentu, kuri strādā prioritārās jomās, pienācīgs nodrošinājums ar 
personālu varētu būt labāks veids politisko mērķu sasniegšanai;

6. uzskata — tā kā rezerve 1.A izdevumu kategorijā ir neliela, par prioritāti jāuzskata 
uzsākto izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību pienācīga īstenošana un 
izvērtēšana.


