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PASIŪLYMAI

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

1. atkreipia dėmesį į svarbias problemas, su kuriomis susiduria Sąjunga energijos, 
informacijos technologijų, mokslinių tyrimų ir naujovių srityse, būtent siekdama 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą, kovoti su klimato kaita, skatinti ekologiniu požiūriu 
veiksmingos ekonomikos raidą, užkirsti kelią skaitmeniniam atotrūkiui ir atsižvelgus į 
finansų krizės ir ekonomikos nuosmukio pasekmes sparčiai vystyti naujoves; mano, kad 
numatant žymiai mažiau lėšų pagal biudžeto eilutes, pagal kurias įgyvendinama politika 
siekiant spręsti minėtąsias problemas, būtų žalinga norint vykdyti ES ekonomikos tvaraus 
atkūrimo, regionų vystymo ir darbo vietų kūrimo tikslus;

2. apgailestauja, kad Taryba pasiūlė 7-ojoje pagrindų programoje apie 6 % sumažinti 
mokėjimų asignavimus, o kai kuriose biudžeto eilutėse (biudžeto eilutė 08 01 05 03) – iki 
59 %, dėl to daroma žala Lisabonos strategijos tikslų siekiui; ragina skirti pakankamai 
lėšų mokslinių tyrimų politikai ir ypač pabrėžti, kad reikia skatinti moterų dalyvavimą 
moksliniuose tyrimuose bei didinti supratimą lyčių klausimais siekiant palengvinti lyčių 
lygybės įgyvendinimą;

3. pritaria energijos požiūriu efektyvių pastatų, ateities gamyklų ir Europos ekologiškų 
automobilių iniciatyvoms, nes tai daug žadančios viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės, finansuojamos pagal 7-ąją pagrindų programą siekiant remti pramonę, kuri 
vystytų tvaresnį kelių transportą, naujas technologijas ir naujas ekologišku požiūriu 
veiksmingas medžiagas;

4. pabrėžia poreikį skatinti energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą, energijos vartojimo 
efektyvumą ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas, įskaitant 
anglies dioksido surinkimą ir saugojimą (angl. CCS), nes tokiu būdu būtų prisidedama 
prie naujų darbo vietų kūrimo, tvaraus regionų vystymo ir pažangos siekiant ekologišku 
požiūriu veiksmingos ekonomikos;

5. mano, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti investicijoms į energetikos infrastruktūrą, 
perdavimo tinklų plėtrai ir modernizavimui ir jungiamųjų linijų statybai, ypač siekiant 
panaikinti kai kurių regionų, kurie nepakankamai sujungti su Europos energetikos 
tinklais, vadinamųjų energetinių salų, izoliaciją; todėl ragina skirti pakankamai lėšų 
Europos energetikos gaivinimo programai įgyvendinti (biudžeto eilutė 06 01 04 13);

6. ragina numatyti pakankamai lėšų siekiant didinti branduolinių įrenginių ir jų 
išmontavimo saugą ir saugumą;

7. ragina skirti pakankamai lėšų siekiant remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), ypač 
atsižvelgiant į ekonominio nuosmukio pasekmes, nes MVĮ vaidmuo itin svarbus norint 
kurti naujas darbo vietas ir skatinti regionų vystymąsi; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
svarbu remti Europos investicijų banko MVĮ paramos schemas, nes finansų krizės metu 
MVĮ patyrė didžiausią žalą dėl sunkumų siekiant gauti paskolą;

8. mano, kad investicijos į informacijos ir komunikacijos technologijas skatintų augimą ir 
naujoves, taip pat būtų prisidedama siekiant Lisabonos strategijos tikslų; atsižvelgdamas į 
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tai, ragina labiau remti mokslinių tyrimų veiklą informacijos technologijų srityje, pvz., 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą.


