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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Īpašo 
komiteju politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 
2013. gada rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvas, kas izceltas stratēģijā „Eiropa 2020”; prasa plašu politisko 
koncepciju konkurētspējīgai, uz sociālo jomu orientētai un ilgtspējīgai ES nākotnei un 
uzsver, ka jāpanāk ES sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija; uzsver, ka stratēģijā 
„Eiropa 2020” aprakstītajām ES pamatiniciatīvām, no kurām lielākā daļa saistīta ar ES 
politiku rūpniecības, pētniecības un enerģētikas jomā, vajadzīgs pamatīgs, ticams un 
ilgtspējīgs ES finansiālais atbalsts, lai būtu iespējams sasniegt 2020. gadam izvirzītos ES 
galvenos mērķus un vienlaikus novērst pašreizējo problēmu, proti, ES finansēšanas 
instrumentu sadrumstalotību; tādēļ aicina pamatiniciatīvām paredzēto līdzekļu 
pamatsummas iekļaut daudzgadu finanšu shēmā (DFS) laikposmam pēc 2013. gada;

2. uzsver, ka nākamajā DFS jāparedz ilgtermiņa finansējums pašreizējām un jaunām 
daudzgadu pamatprogrammām tādās jomās kā konkurētspēja izaugsmei un attīstībai un jo 
īpaši visiem stratēģiskajiem pasākumiem, kas izriet no pašreizējām daudzgadu 
programmām; atgādina, ka to īstenošanai vajadzīga intensīva uzraudzība un izvērtējums, 
kā arī budžeta elastīgums un vienkāršošana, lai ES programmas sasniegtu labākus 
rezultātus; uzsver, ka ES līdzekļu izlietojums jāizvērtē no tādējādi gūtās pievienotās 
vērtības viedokļa, tostarp labāk koordinējot valstu un ES budžetu;

3. uzsver, ka ilgtermiņa uzdevumi, kas saistīti ar ES konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi, 
ir jāatspoguļo budžeta resursos, vienlaikus neapdraudot pašreiz īstenotajām ES 
programmām paredzēto finansējumu; uzsver pētniecības, jauninājumu, informācijas 
sabiedrības un enerģētikas nozīmību to sabiedrībai svarīgāko problēmu risināšanā, kas 
saistītas ar ekonomikas izaugsmi, klimata pārmaiņām, enerģētiku un resursu 
nepietiekamību, veselību un novecošanos;

4. uzskata, ka ES finansējums mērķtiecīgi jāpiešķir tādu politikas stratēģiju īstenošanai, kas 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, pilnībā ievērojot subsidiaritātes, proporcionalitātes 
un solidaritātes principus; uzsver, ka pētniecība, enerģētika un IKT infrastruktūras ir ES 
nodrošinātās pievienotās vērtības piemērs;

5. mudina Komisiju palielināt nākamā finanšu instrumentu kopuma efektivitāti un lietderību, 
uzlabojot uzraudzību un sniedzot pārskatus par kvalitatīviem darbības rādītājiem;

6. uzskata, ka jānodrošina pienācīgs finansējums ES starptautisko nolīgumu ievērošanai;

Enerģētikas politika

7. uzskata, ka jaunajā daudzgadu finanšu shēmā jāatspoguļo ES politikas prioritātes un mērķi 
enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas jomā, kā norādīts vairākās Eiropas Parlamenta 
rezolūcijās, piemēram, rezolūcijā par topošo jauno Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–
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2020. gadam1 un jo īpaši rezolūcijā par stratēģiju „ES 2020”2; uzsver, ka Savienībai 
vajadzīga īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa koncepcija par efektīvu un ilgtspējīgu 
enerģētikas politiku līdz 2050. gadam; norāda, ka ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi 
Eiropas enerģētikas infrastruktūrā, lai neapdraudētu 2020. gadam izvirzīto ES mērķu 
sasniegšanu un sasniegtu 2050. gadam izvirzītos ilgtermiņa mērķus;

8. prasa palielināt enerģētikai paredzēto ES budžeta daļu un norāda uz potenciālu, kāds ir 
citiem finanšu instrumentiem ar reālu Eiropas pievienoto vērtību, lai reģionāli līdzsvaroti 
finansētu svarīgākos ES prioritāros enerģētikas infrastruktūras projektus, piemēram, 
gadījumos, kad šādus projektus nevar finansēt tirgus, kā arī lai palielinātu ES finansējumu 
tādās jomās kā jauni enerģijas iegūšanas veidi un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, 
energoefektivitāte un energotaupības politika un pasākumi; norāda, ka iepriekš minētās 
jomas jāuzskata par svarīgākajām prioritātēm un tās pienācīgi jāatspoguļo un jāatbalsta 
nākamajā ES finanšu plānā, tādējādi samazinot vajadzību kādā no turpmākajām 
enerģētikas stratēģijām paredzēt jaunas papildu energoinfrstruktūras un enerģijas ieguves 
un ražošanas iekārtām;

9. uzsver, ka jānodrošina ilgtermiņa finansējums novatorisku un ilgtspējīgu zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģiju izstrādei, kas būs nepieciešamas ilgtermiņā un kas ir būtiski 
svarīgas ES rūpniecības ilgtspējīgai attīstībai un jaunu tirgu izveidei; prasa nekavējoties 
īstenot Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu (SET plāns), kurā aprakstīti konkrēti 
pasākumi pētījumiem videi saudzīgu, ilgtspējīgu un efektīvu zemas oglekļa emisijas 
energotehnoloģiju jomā, un uzskata to par lielu soli uz priekšu ES enerģētikas sistēmā; 
prasa arī to, lai ES finansējums būtu vērsts uz maza mēroga un decentralizētiem 
projektiem šajā jomā; uzsver, ka šajā jomā nepieciešams publiskais finansējums; uzsver, 
ka jāpalielina finansējums pētniecībai, tehnoloģiju izstrādei un demonstrējumiem 
enerģētikas jomā, lai nodrošinātu viesiem pieejamu vidi nepiesārņojošu par samērīgu 
cenu;

10. uzsver vajadzību gūt maksimālu labumu no ES finansējuma, to izmantojot kā katalizatoru, 
lai piesaistītu, centralizētu un maksimāli izmantotu publisko un privāto finansējumu ES 
nozīmes infrastruktūrām, tostarp Dienvidu gāzes koridoram un citiem gāzes piegāžu 
dažādošanas ceļiem;

Rūpniecības politika

11. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „Eiropa 2020” ir uzsvērta rūpniecības politikas nozīme 
ilgtspējīgai izaugsmei, sociālai un ekonomiskai labklājībai un nodarbinātībai Eiropā; prasa 
izstrādāt visaptverošu koncepciju par Eiropas rūpniecību 2020. gadā, lai nodrošinātu, ka 
tiek saglabāta un pilnveidota daudzveidīga, konkurētspējīga, ilgtspējīga un zemas oglekļa 
emisijas ražošanas bāze un ka tādējādi tiek radītas normām atbilstošas vidi saudzējošas 
darbavietas; stingri atbalsta garantiju sniegšanas instrumentu saglabāšanu Konkurētspējas 
un inovāciju pamatprogrammas (CIP) ietvaros un prasa pagarināt un paplašināt līdzekļu 
piešķiršanu CIP; aicina Komisiju nākamajā programmu paaudzē vairāk uzsvērt parāda un 
pašu kapitāla (t. s. mezanīnkapitāla) kombinētos finanšu instrumentus un atbalstīt tos ar 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūcija par topošo jauno Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–
2020. gadam (P7_TA-PROV(2010)0441).
2 Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. jūnija rezolūcija par stratēģiju „ES 2020” (P7_TA-PROV(2010)0223).
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riska dalīšanas līdzekļiem un mehānismiem;

12. atgādina Parlamenta 2009. gada 10. marta aicinājumu vēl vairāk veicināt ar MVU politiku 
saistītu pasākumu atpazīstamību un informētību par tiem, apvienojot MVU paredzētos 
Kopienas instrumentus un līdzekļus atsevišķā ES budžeta pozīcijā;

13. uzsver, ka budžetā jāparedz pienācīgi finansēšanas instrumenti, lai atbalstītu 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķus, ko Komisija izvirzījusi 
2011. gadā;

14. uzsver, ka Eiropas Investīciju bankai (EIB) jāuzņemas svarīga loma pētniecības un 
jauninājumu finansēšanā, jo īpaši saistībā ar rūpniecisku jauninājumu projektiem;

15. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu apzināt jaunus finansējuma avotus nozīmīgākajiem 
Eiropas ieguldījumu projektiem tādās jomās kā enerģētika, transports un IKT, kam ir 
nepārprotama Eiropas pievienotā vērtība;

Pētniecība, jauninājumi un izstrāde

16. uzskata, ka pētniecībai, jauninājumiem un izstrādei sniegtais atbalsts veicina aktuālāko 
mūsdienu problēmu risināšanu tādās jomās kā klimata pārmaiņas, resursu efektīva 
izmantošana, veselība un sabiedrības novecošanās, pilsētu pārvaldība un mobilitāte, 
pārtika un ūdens; atgādina ES mērķi stiprināt zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu; atzīst ES politikā pamatoto starptautisko sadarbības programmu 
izšķirošo nozīmi kompetences apvienošanā pētniecības un jauninājumu jomā, lai risinātu 
politikas uzdevumus ES līmenī un sasniegtu sabiedrībai nozīmīgus mērķus; atzīst, ka 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (ETI) ir viens no ES ilgtspējīgas izaugsmes un 
konkurētspējas galvenajiem dzinējspēkiem, jo tas veicina pasaules mērogā nozīmīgus 
jauninājumus, un aicina paplašināt un pienācīgi finansēt zinību un jaunrades apvienībām 
prioritāras jomas; uzsver, cik svarīgi ir turpināt centienus vienkāršot pētījumu, 
jauninājumu un izstrādes finansēšanu un nodrošināt mazākiem pētniecības institūtiem, 
uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām pieeju finansējumam;

17. uzsver, ka ES konkurētspēja lielā mērā ir atkarīga no jaunrades spējas, pētniecības un 
izstrādes iespējām un no saiknes starp jaunradi un ražošanas procesu;

18. uzsver, ka finansējums pētniecībai, jauninājumiem un izstrādei ES ir jāsaglabā, jāveicina 
un jānodrošina, no 2013. gada ievērojami palielinot pētniecībai paredzētos izdevumus un 
turpinot centienus vienkāršot pētniecības, jauninājumu un izstrādes finansējumu, un ka ir 
jānodrošina atbilstīga programmu pārvaldība; īpaši prasa turpmākajās pētniecības, 
izstrādes un jauninājumu finansēšanas programmās galveno uzmanību pievērst sabiedrībai 
nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi jo īpaši uzlabojot nodrošinātību ar resursiem un to
efektīvu izmantošanu; prasa paplašināt starptautisko sadarbību pētniecības un izstrādes 
jomā, kā arī piešķirt vairāk līdzekļu mobilitātes programmām; uzskata, ka ES atbalsts liela 
mēroga projektiem nedrīkst samazināt finansējumu, kas piešķirts pētniecībai citās jomās, 
un ka šādu projektu īstenošana ir pienācīgi jāuzrauga;

19. uzsver, ka jauninājumi ir viens no galvenajiem konkurētspēju un izaugsmi veicinošajiem 
faktoriem; prasa ciešāk sasaistīt fundamentālos pētījumus un rūpnieciskos jauninājumus; 
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uzsver, ka riska dalīšanas finanšu mehānisms (RSFF) ir darbojies veiksmīgi un tam 
jāpiešķir vairāk līdzekļu; uzskata, ka jāņem vērā visa jauninājumu ķēde, ko veido 
visprogresīvākie pētījumi, tehnoloģiju attīstība, demonstrējumi, zināšanu izplatīšana, 
rezultātu pienācīga novērtēšana un pētījumu rezultātu ātra izmantošana tirgū; mudina 
Komisiju iesniegt priekšlikumus vienotai patentu aizsardzības sistēmai, kas ievērojami 
mazinātu tulkošanas un administratīvās izmaksas;

20. uzsver, ka jāuzlabo publiskā un privātā sektora partnerības, piemēram, mazinot birokrātiju 
un racionalizējot pašreizējās procedūras; aicina Komisiju programmu īstenošanā izmantot 
vairāk uz rezultātu sasniegšanu un darbības rādītājiem vērstu pieeju;

Informācijas sabiedrība

21. uzskata, ka Eiropai jāuzņemas vadošā loma IKT izveidē un izmantošanā; tā kā IKT 
izmantošana veicina pašreizējo strukturālo uzdevumu veikšanu un ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmes nodrošināšanu; uzsver, cik svarīgi ir turpināt centienus, lai līdz 
2020. gadam visiem pilsoņiem un patērētājiem nodrošinātu universāla un ātra fiksētā un 
mobilā platjoslas pieslēguma iespējas, jo īpaši mazāk attīstītajās dalībvalstīs, kā arī 
veicināt e-iniciatīvas, tādējādi nodrošinot ES Digitālās programmas strauju īstenošanu;

22. aicina Komisiju ciešāk sadarboties ar reģioniem, lai palīdzētu tiem stiprināt spēju apgūt 
struktūrfondu un lauku attīstības fondu līdzekļus, kas paredzēti ieguldījumiem platjoslas 
pakalpojumu infrastruktūrā, kā arī sniegtu sīkākus norādījumus par publisko un privāto 
partnerību un citu finansēšanas instrumentu līdzekļu izmantošanu;

23. uzsver, ka inženiertehniskās izmaksas veido lielu to izmaksu daļu, ko rada jaunas fiksētas 
un mobilas infrastruktūras izveide, un ka šīs izmaksas varētu samazināt, labāk plānojot un 
nodrošinot programmu sinerģiju; tādēļ prasa, lai infrastruktūras programmas tiktu labāk 
koordinētas un integrētas, uzlabojot plānošanu valsts, reģionālajā un vietējā līmenī un 
tādējādi samazinot izmaksas un veicinot ieguldījumus;

24. atbalsta Komisijas iniciatīvu sadarboties ar EIB, lai uzlabotu finansējuma pieejamību 
nākamās paaudzes tīkliem, un uzsver, ka šis finansējums jāorientē uz atklātas 
infrastruktūras projektiem, kas nodrošina atbalstu dažādu pakalpojumu sniegšanai;

25. aicina Komisiju un EIB līdz 2011. gada pavasarim izstrādāt konkrētus priekšlikumus 
jauniem finanšu instrumentiem, tostarp garantiju, pašu kapitāla un parāda instrumentiem 
vai to kombinācijām, kas papildinātu pašreizējos platjoslas pakalpojumu infrastruktūras 
finansēšanas veidus;

Kosmosa politika

26. uzsver Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmu (Galileo un EGNOS) un Globālās 
vides un drošības novērošanas sistēmas (GMES) stratēģisko nozīmi un ir pārliecināts, ka 
to īstenošanā būs nepieciešama intensīva uzraudzība un izvērtēšana; aicina visus 
turpmākos līdzekļu piešķīrumus ES kosmosa iniciatīvām, tādām kā Galileo, iekļaut 
atsevišķā pozīcijā papildus pētniecībai un jauninājumiem paredzētajiem līdzekļiem;
uzsver, ka publiskajiem ieguldījumiem šādos projektos jānodrošina atdeve ES 
publiskajam sektoram peļņas un ES pilsoņiem labvēlīgas cenu politikas izteiksmē.
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