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PASIŪLYMAI

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

1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų konkurencinga globalizuotame pasaulyje, labai svarbu 
pasiekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslus; 
mano, kad labai svarbu, jog Sąjungos biudžetas būtų pertvarkytas taip, kad jis geriau 
atitiktų finansinius poreikius, kurie atsiranda sprendžiant XXI amžiaus problemas;

2. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą pradėti taikyti teisingesnę, paprastesnę ir 
skaidresnę nuosavų išteklių sistemą, kuri turėtų padidinti nuosavų išteklių dalį ES 
biudžete, ir vėliausiai 2018 m. sudarytų iki 60 proc. viso ES biudžeto; visapusiškai remia 
Komisijos pasiūlymą nuo 2014 m. visoje ES pradėti taikyti finansinių sandorių mokestį ir 
jį įtraukti į nuosavus išteklius;

3. mano, kad jei ES išlaidos bus sutelktos į sritis, kuriomis skatinamas ekonomikos augimas, 
t. y. inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, Sąjungos biudžetas gali būti 
veiksminga reformos priemonė;

4. pabrėžia, kad daugeliui sričių, pvz., inovacijoms, moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai, strateginėms investicijoms į transeuropinius infrastruktūros tinklus ir užsienio 
politikai reikia suteikti prioritetą kitų sričių atžvilgiu siekiant išspręsti dabartines ir 
būsimas politines ir ekonomines problemas;

5. pabrėžia, kad vienas svarbiausių ES tikslų yra padidinti savo konkurencingumą ir 
palengvinti perėjimą prie pasaulyje pirmaujančios žiniomis grįstos ekonomikos; pabrėžia, 
kad pagal kitą DFP šis procesas turėtų būti remiamas visose ES politikos srityse;

6. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reikšmės turi 
ES biudžetas; pabrėžia, kad turi būti veikiau siekiama pažangiai ir šiuolaikiškai nustatyti 
biudžetą, pirmenybę skiriant pagrindiniams Sąjungos politiniams tikslams, ypač augimą 
užtikrinančioms sritims, o ne patvirtinti didelį visa apimantį biudžetą; mano, kad ES 
finansavimu (jeigu jis gerai suplanuotas) galima inicijuoti ir skatinti veiksmus, kuriais 
sukuriama akivaizdi papildoma nauda Europos Sąjungai ir kurių valstybės narės pačios 
įgyvendinti negali, taip pat galima siekti valstybių narių veiklos sąveikos, ją papildyti ir 
padėti valstybėms narėms sutelkti dėmesį į svarbiausias į ateitį orientuotas investicijas; 
todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlymą didinti, palyginti su dabartine 2007–2013 m. 
daugiamete finansine programa (DFP), ES programoms skiriamą finansavimą mokslinių 
tyrimų, inovacijų, konkurencingumo, MVĮ ir infrastruktūros srityse; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad pasiūlyti finansiniai asignavimai sudaro būtiniausią minimumą ir rimtai įspėja dėl kai 
kurių valstybių narių ketinimų juos mažinti, nes tai pakirstų pasitikėjimą ES ir sutrukdytų 
įvykdyti politinius įsipareigojimus dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo; kartu 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog biudžetas būtų pakankamai lankstus tam, kad biudžeto 
išteklius būtų galima deramai skirstyti pagal susiklosčiusias aplinkybes ir prioritetus;

7. ragina išsamiai persvarstyti visas išlaidas pagal dabartinę DFP pirmiausia siekiant 
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nustatyti, kurios išlaidos būtinos norint įgyvendinti ES politikos tikslus, taip pat nustatyti, 
kurios išlaidos ne tokios aktualios, ir siekti 30 proc. išlaidų perskirstyti iš nebeaktualių 
sričių prioritetinėms sritims, taip sudarant galimybę ekonominius išteklius skirti kitoms 
sritims;

8. ypač pabrėžia, kad Europos Sąjungoje reikia didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų finansavimą, – šiuo tikslu reikia ženkliai 
padidinti atitinkamas 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje numatytas 
išlaidas programai „Horizontas 2020“ ir iš esmės supaprastinti finansavimo tvarką, kartu 
griežtai laikantis patikimo finansų valdymo principo; 

9. yra įsitikinęs, kad programai „Horizontas 2020“ lėšos turėtų būti skiriamos derinant su 
2020 m. ES strategijos prioritetais ir būtų naudojamos siekiant skatinti veiklą, kuri ES 
suteiktų papildomos naudos, labiau supaprastinant ES viešųjų lėšų naudojimą ir didinant 
privačių lėšų daromą poveikį; mano, kad mažiausiai 15 proc. programos „Horizontas 
2020“ biudžeto lėšų turėtų būti skiriamos MVĮ;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad ES programomis sukuriama papildoma nauda mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, – šios programos pasirodė esančios labai naudingos, nes padėjo 
valstybėms narėms užtikrinti, kad sunkiu finansų krizės laikotarpiu MVĮ galėtų 
pasinaudoti finansavimo galimybėmis ir patekti į užsienio rinkas; mano, kad ateityje ES 
visiems pramonės dalyviams reikėtų suteikti patobulintą, supaprastintą ir suvienodintą 
prieigą prie finansavimo; mano, kad atitinkamų finansinių priemonių apimtis turėtų būti 
išplėsta, jos turėtų apimti visus verslo ciklo etapus;

11. yra įsitikinęs, kad Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programai (COSME) numatytas lėšas 
būtina padvigubinti ar bent ženkliai padidinti;

12. laikosi nuomonės, kad naujos kartos tvarios energetikos sistemoms kurti ES prireiks 
nemažų investicijų į energetikos srities mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą; todėl 
pabrėžia, kad reikia didinti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai skiriamą 
finansavimą ir toliau vykdyti parodomuosius energetikos projektus; ragina išlaikyti ir 
papildyti programos „Pažangi energetika Europai“, kurią valdo Konkurencingumo ir 
inovacijų vykdomoji įstaiga, biudžetą; ragina iki galo įgyvendinti jau patvirtintą Strateginį 
energetikos technologijų planą; prašo, kad Komisija ir Taryba paaiškintų, kaip jis bus 
finansuojamas pagal 2014–2020 m. DFP; ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti tinkamą 
pažangiųjų elektros energijos tinklų plėtros finansavimą;

13. pabrėžia, kad svarbu skirti pakankamai lėšų valstybėms narėms, kurios derybų dėl 
narystės Europos Sąjungoje metu įsipareigojo sustabdyti branduolinius reaktorius ir 
nutraukti jų eksploataciją, pripažįstant, kad dėl tokio galutinio reaktorių sustabdymo 
anksčiau laiko šioms valstybėms narėms teko išskirtinai didelė finansinė našta;

14. pabrėžia strateginę didelio masto infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER ir  GMES) 
svarbą ES konkurencingumui ateityje ir ES pramonės sektorių stiprinimui; mano, kad ES 
biudžete reikėtų numatyti pramonės finansavimą – sudaryti visiškai atskirą ir išsamų 
daugiametį šio finansavimo biudžetą (ne pagal DFP (virš DFP aukščiausios ribos), tačiau 
pramonės sektoriaus projektų valdymo tobulinimas turėtų atitikti ES sutarčių nuostatas; 
atkreipia dėmesį į tai, kad jei įgyvendinant kurį nors iš šių projektų išlaidos būtų viršytos, 
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jas reikėtų padengti taip, kad nekiltų grėsmė kitų didelio masto projektų ar kitų Sąjungos 
priemonių, kuriomis padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, finansavimui ir 
sėkmingam įgyvendinimui;

15. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog būtina 
finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų strategijai 
„Europa 2020“ įgyvendinti; tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė yra ypač didelė, 
kai remiamos labai rizikingos, itin brangios, ilgalaikės programos, kurių atskiros valstybės 
narės negalėtų vykdyti; todėl ragina, be kitų projektų, ES veiksmais mažinti investicijų į 
didelio masto veiklą riziką ir plėtoti investicijas į europinę energetikos ir IRT 
infrastruktūrą; šiuo aspektu palankiai, kaip pirmuosius žingsnius reikiama linkme, vertina 
2012–2013 m. ES projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą ir Komisijos pasiūlymą 
dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP); rekomenduoja, kad Komisija turėtų 
stebėti naujų ar iš dalies pakeistų teisės aktų kaupiamąjį poveikį ilgalaikėms privataus 
sektoriaus investicijoms ir iš naujo šį poveikį apsvarstytų, taip pat užtikrintų, kad būtų 
skubiai šalinamos kliūtys investicijoms; pabrėžia būtinybę numatyti tinkamą EITP 
finansavimą norint užtikrinti jos įgyvendinimą, inter alia, siekiant užtikrinti Europos 
energijos tiekimo saugumą ir kurti ES vidaus rinką, diversifikuoti įvairius tiekimo 
šaltinius ir prisidėti prie tvaraus vystymosi;

16. tačiau mano, jog norint, kad ilgalaikės investicijos ES būtų labiau remiamos, reikalinga 
išsamesnė analizė; pabrėžia, kad reikia kurti ir remti ES biudžetu grindžiamas finansines 
rizikos pasidalijimo priemones ir jomis palengvinti investicijų finansavimą 
prioritetiniuose sektoriuose, kuriuose būtų vykdoma daugiau ir įvairesnių projektų ir 
prisiimama įvairi rizika („projektų portfelio“ principas); yra įsitikinęs, kad reikia siekti ES 
ir nacionalinių programų sinergijos ir papildomumo, taip kuo geriau išnaudojant šių 
priemonių galimybes skatinti augimą; atkreipia dėmesį į tai, kad šios priemonės turi būti 
grindžiamos aiškiais ir skaidriais projektų tinkamumo ir atrankos kriterijais;

17. tvirtai pabrėžia, kad visos novatoriškos finansinės priemonės turėtų būti grindžiamos 
pajamų reinvestavimo (grįžtamųjų lėšų) principu; pabrėžia, kad toks pakartotinio 
naudojimo principas ne tik padeda taupyti valstybės lėšas, bet ir didina šių priemonių 
sverto ir didinamąjį poveikį, o tai galiausiai padeda užtikrinti daugiau investicijų į 
ekonomiką;

18. pabrėžia, kad reikia kurti ir skatinti tam tikrų programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, 
COSME, EITP) ir sanglaudos politikos suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, kad 
reikėtų skatinti sudėtinį ar kombinuotą finansavimą, kad visose valstybėse narėse būtų 
galima kuo geriau įsisavinti esamus ES fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose 
specialiose programose ir kad visoje ES teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis ekonominis 
vystymasis.

19. ypač pabrėžia, kad reikia toliau finansuoti programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“ 
pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP); atkreipia dėmesį į tai, kad 
programos tikslai – skatinti Europos įmones, keistis žiniomis ir geriausios patirties 
modeliais, taip pat kurti tinklus ir partnerystes siekiant šiuos tikslus įgyvendinti;

20. pabrėžia, kad norint, jog ES programos būtų sėkmingai įgyvendintos, didinant veiklos 
biudžetą reikia kartu atitinkamai didinti administravimo biudžetą;
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