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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu iespējas ES izkļūt no pašreizējās ekonomikas un sociālās 
krīzes un nākotnē garantētu tās konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti svarīgi īstenot 
stratēģijā „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei noteiktos mērķus; 
uzskata, ka ir ļoti svarīgi īstenot reformas attiecībā uz Savienības budžetu, lai labāk 
atspoguļotu finansiālās vajadzības, kas saistītas ar 21. gadsimtā risināmajām problēmām;

2. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ieviest taisnīgāku, vienkāršāku, pārredzamāku pašu 
resursu sistēmu, saskaņā ar kuru vēlākais līdz 2018. gadam par 60 % tiks palielināta pašu 
resursu daļa ES budžetā; pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu no 2014. gada ieviest 
visā ES piemērojamu finanšu darījumu nodokli, kas būtu ES pašu resursu avots;

3. uzskata, ka Savienības budžets varētu būt spēcīgs reformas virzītājspēks, ja ES izdevumi 
tiktu koncentrēti tādās jomās, kas stimulē ekonomisko izaugsmi, piemēram, inovācijās, 
pētniecībā un izstrādē;

4. uzsver — lai atrisinātu pašreizējās un turpmākās politiskās un ekonomiskās problēmas, 
vairākām jomām, piemēram, inovācijai, pētniecībai un izstrādei, stratēģiskiem 
ieguldījumiem visas Eiropas infrastruktūru tīklos un ārpolitikai, ir jāpiešķir prioritāte pār 
citām jomām;

5. uzsver, ka viens no ES vissvarīgākajiem mērķiem ir veicināt tās konkurētspēju un atbalstīt 
tās pārveidošanu par pasaules vadošo uz zināšanām pamatotu ekonomiku; uzsver, ka 
nākamajai DFS būtu jāatbalsta šis process visās ES politikas jomās;

6. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi noteikto stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā ir 
jānodrošina ar ES budžeta palīdzību; uzsver, ka mērķim ir jābūt viedai un mūsdienīgai 
budžeta prioritāšu piešķiršanai Savienības galveno politisko mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
attiecībā uz izaugsmi veicinošām jomām, nevis viena liela budžeta noteikšanai, kurā būtu 
iekļautas visas jomas; uzskata — ja budžets ir pienācīgi izstrādāts, ES finansējums var 
ierosināt un aktivizēt tādus pasākumus ar neapšaubāmu ES pievienoto vērtību, kurus 
dalībvalstis nespēj īstenot tikai ar saviem spēkiem, kā arī radīt sinerģiju ar dalībvalstu 
pasākumiem un papildināt tos, palīdzot tām koncentrēties uz svarīgiem un uz nākotni 
vērstiem ieguldījumiem; tāpēc atbalsta Komisijas ierosinājumu palielināt (salīdzinājumā 
ar spēkā esošo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam) finansējumu ES 
programmām pētniecības, inovāciju, konkurētspējas, MVU un infrastruktūras jomā; pauž 
pārliecību, ka ierosinātie finanšu piešķīrumi ir uzskatāmi par absolūtu minimumu, un 
brīdina nepieļaut to samazināšanu, ko aicina īstenot dažas dalībvalstis, jo tas apdraudētu 
ES uzticamību un politisko apņemšanos atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību; tajā pašā 
laikā uzsver vajadzību nodrošināt pietiekamu budžeta elastību, lai budžeta līdzekļus varētu 
pienācīgi pielāgot mainīgajiem apstākļiem un prioritātēm;

7. prasa pilnībā pārskatīt pašreizējās DFS izdevumus, lai noskaidrotu, no vienas puses, tos 
izdevumus, kas ir izšķiroši svarīgi Savienības politikas mērķu sasniegšanai, un, no otras 
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puses, tos izdevumus, kas nav tik būtiski, nolūkā pārdalīt 30 % no vairs neatbilstīgajām 
izdevumu jomām uz izteikti prioritārām jomām, tādējādi atbrīvojot finanšu resursus citām 
jomām;

8. jo īpaši uzsver vajadzību uzlabot, stimulēt un nodrošināt pētniecības, izstrādes un 
inovāciju finansēšanu ES, 2014.–2020. gada DFS ievērojami palielinot attiecīgos 
programmai „Apvārsnis 2020” paredzētos izdevumus un radikāli vienkāršojot finanšu 
procedūras, tajā pašā laikā strikti ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu; 

9. pauž pārliecību, ka pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansējumam ir jāatbilst ES 
2020. gada prioritātēm un tas būtu jāizmanto, kā katalizators ES pievienotās vērtības 
darbībām, atbilstīgāk sadalot ES publiskos līdzekļus un aizvien vairāk piesaistot privātos 
līdzekļus; uzskata, ka vismaz 15 % pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta līdzekļu 
būtu jāparedz MVU;

10. uzsver ES programmu sniegto pievienoto vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir bijušas 
ārkārtīgi noderīgas, sniedzot atbalstu dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU piekļuvi 
finansējuma saņemšanas iespējām un ārvalstu tirgiem dziļas finanšu krīzes laikā; uzskata, 
ka turpmāk visiem ES rūpniecības nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina pieeja labākam, 
vienkāršotākam un centralizētākam finansējumam; uzskata, ka jāpaplašina attiecīgo 
finanšu instrumentu darbības joma, attiecinot tos uz visiem uzņēmējdarbības cikla 
posmiem;

11. pauž pārliecību, ka Programmai uzņēmumu un MVU konkurētspējai (COSME) piešķirto 
izdevumu apjoms ir vai nu jādubulto, vai vismaz ievērojami jāpalielina;

12. uzskata, ka, lai ES radītu jaunas paaudzes ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas, būs jāveic 
ievērojami ieguldījumi enerģētikas pētniecības un izstrādes jomā; tāpēc uzsver vajadzību 
palielināt finansējumu pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā un saglabāt 
demonstrējumu projektus enerģētikas jomā; aicina saglabāt un papildināt budžetu 
programmai „Saprātīga enerģija Eiropai”, kuru pārvalda Konkurētspējas un inovāciju 
izpildaģentūra; aicina nodrošināt pilnīgu jau pieņemtā energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
(SET) īstenošanu; aicina Komisiju un Padomi precizēt šā plāna finansējumu 2014.–
2020. gada DFS ietvaros; aicina Komisiju un Padomi nodrošināt pienācīgu finansējumu 
viedo enerģijas tīklu izstrādei;

13. uzsver, cik svarīgi ir piešķirt pietiekamu finansējumu dalībvalstīm, kas sarunās par 
pievienošanos ES uzņēmās saistības slēgt savus kodolreaktorus un pēc tam pārtraukt to 
ekspluatāciju, atzīstot, ka šī agrā slēgšana radīja attiecīgajām dalībvalstīm īpašu finansiālu 
slogu;

14. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu (piemēram, ITER un GMES) stratēģisko nozīmi 
ES konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un tās rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka to finansēšana ES budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz pilnīgi autonomu 
un visaptverošu daudzgadu budžetu, kas nav saistīts ar DFS (pārsniedzot DFS noteiktos 
maksimālos apjomus), bet rūpniecisku projektu pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību noteikumiem; uzsver, ka gadījumā, ja 
jebkura šī projekta īstenošanas gaitā tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs izmaksas būtu 
jāsedz tā, lai netiktu apdraudēts citu Savienības politikas programmu vai liela mēroga 
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projektu, kas veicina stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu īstenošanu, finansējums un sekmīga 
izpilde;

15. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta ierobežojumu kontekstā citu finansējuma avotu 
nodrošināts sviras efekts ir absolūti nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa ieguldījumus, kas 
ir vajadzīgi stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai; pauž pārliecību, ka ES pievienotā 
vērtība tiek radīta, jo īpaši atbalstot augsta riska un lielu izmaksu ilgtermiņa programmas, 
kuras dalībvalstis nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem; tāpēc aicina ar ES īstenoto 
pasākumu palīdzību samazināt ieguldījumu riskus plaša mēroga pasākumos un sagatavot 
ES mēroga ieguldījumus enerģētikas un IKT infrastruktūras jomā papildus citiem 
projektiem; šajā sakarā kā pirmos soļus šajā virzienā atbalsta ES projektu obligāciju 
iniciatīvas 2012.–2013. gada eksperimentālā posma sākšanu un Komisijas priekšlikumu 
saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF); iesaka Komisijai 
uzraudzīt un pārskatīt jaunu vai grozītu tiesību aktu kumulatīvo ietekmi uz privātā sektora 
ilgtermiņa ieguldījumiem un nodrošināt, ka steidzami tiek novērsti šķēršļi ieguldījumiem; 
uzsver, ka ir nepieciešams sniegt pienācīgu finansējumu CEF, lai nodrošinātu tā 
īstenošanu, cita starpā nolūkā aizsargāt Eiropas energoapgādi un īstenot ES iekšējo tirgu, 
dažādojot piegāžu avotus un sniedzot savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā;

16. tomēr uzskata, ka ir rūpīgāk jāpārdomā, kā uzlabot atbalstu ilgtermiņa ieguldījumiem ES; 
uzsver vajadzību izstrādāt un pilnveidot riska dalīšanas finanšu instrumentus, kuru pamatā 
ir ES budžets, un ar to starpniecību atvieglot ieguldījumu finansēšanu prioritārajās 
nozarēs, aptverot plašāku un daudzveidīgāku projektu klāstu un dažādus riskus („projektu 
portfeļu” pieeja); pauž pārliecību, ka jācenšas panākt sinerģiju un kopdarbību starp ES un 
valstu shēmām, lai maksimāli palielinātu šādu instrumentu izaugsmes iespējas; uzsver, ka 
šo instrumentu pamatā ir jābūt skaidriem un pārredzamiem projektu atbilstības un atlases 
kritērijiem;

17. īpaši uzsver, ka visu inovatīvo finanšu instrumentu pārvaldība būtu jābalsta uz ieņēmumu 
atkārtotas ieguldīšanas (atmaksājumu) principu; uzsver, ka šis rotācijas princips ne tikai 
nodrošina valsts līdzekļu ietaupījumus, bet nostiprina arī šo instrumentu sviras efektu un 
daudzkāršošanas ietekmi, kas galu galā veicina augstāku ieguldījumu līmeni ekonomikā;

18. uzsver, ka ir jānodrošina un jāveicina kohēzijas politikas un atsevišķu programmu (piem., 
„Apvārsnis 2020”, COSME, CEF) savstarpējā savietojamība un sinerģija; pauž pārliecību, 
ka jāatbalsta kumulatīvā vai apvienotā finansēšana, lai veicinātu pieejamo ES līdzekļu pēc 
iespējas aktīvāku izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku ekonomisko attīstību visā ES teritorijā;

19. jo īpaši uzsver, ka daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam nepieciešams turpināt 
programmas „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” finansēšanu; ņem vērā, ka šīs programmas 
mērķis ir Eiropas uzņēmējdarbības popularizēšana, zināšanu un labākās prakses modeļu 
apmaiņa un tīklu un partnerību veidošana šo mērķu sasniegšanai;

20. uzsver, ka, palielinot darbības budžetu, ir arī pietiekami jāpalielina administratīvais 
budžets, lai nodrošinātu ES programmu sekmīgu īstenošanu.
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