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PASIŪLYMAI

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

1. pritaria pagrindinėms iniciatyvoms, kurios pabrėžtos strategijoje „ES 2020“; ragina 
parengti plačią politinę koncepciją siekiant konkurencingos, visuomeniškos ir tvarios ES 
ateities ir pabrėžia, kad būtina pasiekti ES socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos; pabrėžia, kad pagrindinėms ES iniciatyvoms, apibrėžtoms strategijoje „ES 
2020“, kurių dauguma susijusios su ES pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos sričių 
politika, būtina svari, patikima ir tvari ES finansinė parama, jei ketinama pasiekti „ES 
2020“ tikslus ir tuo pat metu spręsti dabartinio ES finansavimo priemonių susiskaidymo 
problemą; todėl prašo, kad daugiametėje finansinėje programoje (DFP) po 2013 m. būtų 
įrašytos orientacinės sumos pagrindinėms iniciatyvoms finansuoti;

2. pabrėžia, jog būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje būtina užtikrinti ilgalaikį 
pagrindinių programų, susijusių su konkurencingumu siekiant augimo ir plėtros, visų 
pirma, strateginių tolesnių veiksmų pagal esamas ilgalaikes programas, finansavimą; 
primena, kad jų įgyvendinimui reikalinga intensyvi stebėsena ir vertinimas, taip pat 
biudžeto lankstumas ir supaprastinimas, siekiant geresnių Europos programų rezultatų; 
pabrėžia, kad būtina analizuoti ES lėšų naudojimą pridėtinės vertės požiūriu, įskaitant 
geresnį nacionalinių ir ES biudžetų koordinavimą;

3. pabrėžia, kad, nepažeidžiant esamo šiuo metu vykdomų ES programų finansavimo, 
biudžeto ištekliai turėtų atspindėti ilgalaikius uždavinius, susijusius su ES 
konkurencingumu ir tvariu augimu; pabrėžia, kad siekiant spręsti pagrindines visuomenės 
problemas, pavyzdžiui, ekonomikos augimo, klimato kaitos, energijos ir išteklių stygiaus, 
sveikatos ir senėjimo, itin svarbūs yra moksliniai tyrimai, inovacijos, informacinė 
visuomenė ir energetika;

4. mano, kad daugiausia ES išlaidų reikėtų skirti politikos kryptims, suteikiančioms Europai 
pridėtinę vertę, vadovaujantis subsidiarumo, proporcingumo ir solidarumo principais; 
pabrėžia, kad moksliniai tyrimai, energetikos bei informacinių ir ryšių technologijų (angl. 
ICT) infrastruktūros yra Europos pridėtinės vertės pavyzdžiai;

5. primygtinai ragina Komisiją padidinti būsimų finansinių priemonių rinkinio 
veiksmingumą ir našumą, užtikrinant geresnę stebėseną ir pateikiant kokybinių veiklos 
rodiklių ataskaitas;

6. mano, kad siekiant vykdyti ES tarptautinius susitarimus būtina užtikrinti tinkamą 
finansavimą;

Energetikos politika 

7. mano, kad naujoji daugiametė finansinė programa turėtų atspindėti ES politinius 
prioritetus ir tikslus, susijusius su energetikos ir klimato kaitos sričių politika, apibrėžtus 
keliose Europos Parlamento rezoliucijose, pavyzdžiui, rezoliucijoje dėl naujos energetikos 
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strategijos Europai 2011-2020 m.1 ir ypač rezoliucijoje dėl strategijos „2020 m. Europa“2; 
pabrėžia, kad, siekiant veiksmingos ir tvarios energetikos politikos iki 2050 m., Sąjungai 
reikalinga trumpojo laikotarpio, vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikė vizija; atkreipia 
dėmesį į tai, jog būtinos investicijos į Europos energetikos infrastruktūrą, kad nebūtų 
rizikuojama siekiamais strategijos „ES 2020“ tikslais ir ilgalaikiais 2050 m. tikslais;

8. ragina padidinti biudžeto lėšų dalį, skirtą energetikai, ir atkreipia dėmesį į galimybę 
panaudoti kitas finansines priemones, teikiančias veiksmingą pridėtinę vertę Europos 
lygmeniu, siekiant prisidėti prie pagrindinių Europos prioritetinių energetikos 
infrastruktūros projektų, išlaikant pusiausvyrą tarp regionų, finansavimo, tais atvejais, kai, 
pavyzdžiui, rinka negali finansuoti minėtų projektų, taip pat siekiant padidinti Europos 
lygmens finansavimą naujos ir atsinaujinančios energijos technologijoms, energijos 
vartojimo efektyvumo ir energijos taupymo priemonėms; teigia, kad energijos vartojimo 
efektyvumas ir energijos taupymas turėtų ir toliau būti prioritetais ir šie prioritetai turėtų 
būti tinkamai atspindėti ir paremti ES būsimojoje finansinėje perspektyvoje, nes taip 
sumažės papildomų naujų energetikos infrastruktūrų bei energijos gamybos įrenginių 
poreikis bet kurioje ateities energetikos strategijoje;

9. pabrėžia, kad būtina užtikrinti ilgalaikį finansavimą siekiant plėtoti novatoriškas ir tvarias, 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias energetikos technologijas, kurių ilgainiui 
reikės, nes tai būtina siekiant tvarios plėtros ir kuriant naujas rinkas ES pramonei; ragina 
nedelsiant įgyvendinti Europos strateginį energetikos technologijų planą (angl. SET Plan), 
kuriame pateikiami konkretūs veiksmai, susiję su moksliniais tyrimais švarių, tvarių ir 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų srityje, ir šių technologijų 
įgyvendinimas būtų didelė ES energetikos sistemos pažanga; taip pat ragina, kad ES 
lygmens finansavimas būtų orientuotas į nedidelio masto decentralizuotus šios srities 
projektus; pabrėžia, kad šiai sričiai reikalinga finansinė parama iš viešųjų fondų; pabrėžia, 
kad būtina didinti finansavimą energetikos srities moksliniams tyrimams, technologijų 
plėtrai ir demonstracinei veiklai siekiant sukurti švarią ir įperkamą energiją, kuria galėtų 
naudotis visi;

10. pabrėžia, kad būtina kuo labiau padidinti Europos lygmens finansavimo poveikį; šis 
finansavimas turėtų būti naudojamas kaip svertas ir skatinti telkti, jungti viešuosius ir 
privačius išteklius Europos svarbos infrastruktūroms, įskaitant Pietinį dujų koridorių ir 
kitas trasas, skirtas dujų tiekimui įvairinti; 

Pramonės politika

11. džiaugiasi, kad strategijoje „ES 2020“ pabrėžiama pramonės politikos, kuria siekiama 
tvaraus augimo, socialinės ir ekonominės gerovės ir užimtumo Europoje, svarba; ragina 
parengti išsamią Europos 2020 m. pramonės viziją siekiant užtikrinti, kad vykdant tolesnę 
plėtrą bus išlaikytas įvairus, konkurencingas tvarus ir mažai anglies dioksido išskiriantis 
pramonės pagrindas ir dėl to bus sukurta naujų, gerų ir ekologiškų darbo vietų; labai 
pritaria tam, kad būtų ir toliau naudojamos garantijų priemonės pagal Konkurencingumo 
ir inovacijų pagrindų programą (angl. CIP) ir ragina, kad lėšų šiai programai skyrimas 

                                               
1 2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos energetikos strategijos Europai 2011–

2020 m., P7_TA-PROV(2010)0441.
2 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos „2020 m. Europa“, P7_PROV(2010)0223.
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būtų tęsiamas ir gerokai išplėstas; prašo Komisijos pateikiamose kitos kartos programose 
skirti didesnį dėmesį tarpinėms finansinėms priemonėms, ir remti šias priemones taikant 
rizikos pasidalijimo fondus ir priemones;

12. primena Parlamento raginimą, paskelbtą 2009 m. kovo 10 d., toliau skleisti informaciją ir 
ugdyti supratimą apie politikos veiksmus, susijusius su MVĮ, sutelkiant MVĮ skirtas 
Bendrijos priemones ir lėšas atskiroje ES biudžeto eilutėje;

13. pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog pagal biudžeto finansavimo priemones bus skirta 
pakankamai lėšų pagrindinės išteklių naudojimo efektyvumo iniciatyvos, kurią Komisija 
pateikė 2011 m., tikslams remti;

14. pabrėžia, kad būtina, jog Europos investicijų bankas (EIB) atliktų svarbų vaidmenį 
finansuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, ypač susijusią su pramonės inovacijų 
projektais;

15. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu ištirti naujus pagrindinių Europos investicijų projektų, 
susijusių su energetikos, transporto ir informacinių bei ryšių technologijų sritimis, 
akivaizdžiai teikiančių  Europos lygmens pridėtinę vertę, finansavimo šaltinius;

Moksliniai tyrimai, inovacijos ir technologijų plėtra

16. mano, kad gausūs moksliniai tyrimai, inovacijos ir technologijų plėtra turėtų padėti spręsti 
didžiausias mūsų laikų socialines problemas, įskaitant klimato kaitos, išteklių naudojimo 
efektyvumo, sveikatos ir gyventojų senėjimo, miestų valdymo ir judumo, maisto ir 
vandens problemas; primena ES tikslą stiprinti savo mokslines ir technologijų bazes 
sukuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę; pripažįsta pagrindinė vaidmenį, kurį atlieką į 
ES politiką orientuotos, tarptautinės, atliekamos bendradarbiaujant, programos, pagal 
kurias sujungiama mokslinių tyrimų ir inovacijų kompetencija, kad galima būtų reaguoti į 
politikos iššūkius Europos lygmeniu ir spręsti pagrindinių socialinių tikslų problemas; 
pripažįsta Europos inovacijų ir technologijų instituto (angl. EIT) svarbiausią vaidmenį; šis 
institutas, skatindamas pasaulinio masto naujoves, yra pagrindinis ES tvaraus augimo ir 
konkurencingumo variklis; taip pat ragina plėsti žinių ir inovacijų  bendrijų (ŽIB) 
prioritetines sritis ir tinkamai jas finansuoti; pabrėžia nuolatinių pastangų supaprastinti 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų plėtros finansavimą ir užtikrinti galimybę 
mažesniems mokslinių tyrimų institutams, įmonėms ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms naudotis šiuo finansavimu svarbą;

17. pabrėžia, kad ES konkurencingumas labai priklauso nuo inovacinių pajėgumų, mokslinių 
tyrimų ir technologijos plėtros įstaigų bei inovacijos ir gamybos procesų sąsajos;

18. pabrėžia, kad būtina didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
technologijų plėtros finansavimą ES gerokai padidinus išlaidas moksliniams tyrimams nuo 
2013 m. ir toliau stengiantis supaprastinti mokslinių tyrimų inovacijų ir technologijų 
plėtros finansavimą bei taikant tinkamą programų valdymą; ragina, kad būsimos 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų finansavimo programos visų pirma 
būtų skirtos pagrindinėms socialinėms problemoms spręsti ir tokiu būdu būtų pasiektas 
didesnis išteklių saugumas ir ypač efektyvumas; ragina didinti tarptautinį 
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir technologijų plėtros srityje ir 
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skirti daugiau lėšų judumo programoms; mano, kad dėl didesnės ES paramos plataus 
masto projektams nereikėtų mažinti finansavimo, skirto kitų sričių moksliniams tyrimams, 
ir kad būtina tinkama šių projektų įgyvendinimo stebėsena;

19. pabrėžia, kad inovacijos yra vienas iš svarbiausių konkurencingumo ir augimo veiksnių; 
ragina nustatyti tvirtesnį ryšį tarp pagrindinių mokslinių tyrimų ir pramoninių inovacijų; 
atkreipia dėmesį į rizikos pasidalijimo priemonės (angl. RSFF) sėkmę ir ragina skirti šiai 
priemonei daugiau lėšų; mano, kad būtina atsižvelgti į visą inovacijų grandinę: dar 
neištirtų sričių tyrimus, technikos vystimąsi, demonstravimą, platinimą, rezultatų 
nustatymą ir greitą mokslinių tyrimų rezultatų integraciją į rinkas; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymų dėl vieningos patentinės apsaugos sistemos, dėl kurios labai sumažėtų vertimo 
raštu ir administracinės išlaidos;

20. pabrėžia, kad būtina patobulinti viešojo ir privataus sektorių partnerystes, be kitų 
priemonių taikant biurokratinių kliūčių mažinimą ir esamų procedūrų supaprastinimą;  
ragina Komisiją savo programose įgyvendinti labiau į rezultatą ir gerą veiklą orientuotą 
strategiją;

Informacinė visuomenė

21. mano, kad Europa turėtų pirmauti kuriant ir taikant informacines ir ryšių technologijas 
(angl. ICT); mano, kad informacinės ir ryšių technologijos padeda įveikti dabartinius 
struktūrinius iššūkius ir pasiekti tvaraus ekonominio augimo; pabrėžia, kad svarbu ir 
toliau siekti, kad iki 2020 m. visi piliečiai ir vartotojai turėtų visuotinę prieigą prie 
sparčiojo fiksuotojo ir mobilaus interneto, ypač mažiau išsivysčiusiose ES valstybėse 
narėse, taip pat skatinti elektronines iniciatyvas, užtikrinant spartų ES skaitmeninės
darbotvarkės vykdymą;

22. ragina Komisiją glaudžiau bendradarbiauti su regionais siekiant jiems padėti sustiprinti 
savo pajėgumus įsisavinti lėšas iš struktūrinių ir kaimo plėtros fondų, skirtas investicijoms 
į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, taip pat teikti tolesnes gaires dėl viešojo ir privataus 
sektoriaus fondų ir kitų finansinių priemonių lėšų naudojimo;

23. pabrėžia, kad kelių, tiltų ir panašių konstrukcijų  statybos sąnaudos sudaro didelę dalį 
naujų fiksuoto ir mobilaus ryšio infrastruktūros statybos sąnaudų ir šias sąnaudas galima 
būtų sumažinti geriau planuojant ir sujungiant programas; taigi ragina geriau koordinuoti 
ir integruoti infrastruktūros programas taikant geresnį planavimą nacionaliniu, regiono ir 
vietos lygmenimis, kad būtų sumažintos sąnaudos ir skatinamos investicijos;

24. pritaria Komisijos iniciatyvai dirbti su EIB siekiant pagerinti finansavimo, skirto kitos 
kartos tinklams, prieinamumą ir pabrėžia, kad būtina šias lėšas skirti atviriems 
infrastruktūros projektams, kurie remia paslaugų įvairovę;

25. ragina Komisiją ir EIB nustatyti pateikti konkrečių pasiūlymų dėl naujos finansinės 
priemonės, papildančios esamas priemones, pagal kurias finansuojama plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūra, įskaitant garantijų, akcijų ir skolų priemones arba šių priemonių derinius, 
iki 2011 m. pavasario;

Kosmoso politika
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26. pažymi strateginę Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų (GALILEO ir 
EGNOS) ir Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos programos (angl. GMES) svarbą ir 
yra įsitikinęs, kad reikės intensyvios jų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo; prašo, kad 
ateityje lėšos ES kosmoso iniciatyvoms, pavyzdžiui, GALILEO, būtų skiriamos pagal 
atskirą biudžeto eilutę ir papildytų moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirtas lėšas;
pabrėžia, kad viešosios investicijos į tokius projektus turėtų duoti naudos ES viešajam 
sektoriui dėl finansinės grąžos ir ES gyventojams palankios kainų sudarymo politikos.
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