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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda uz nozīmīgajiem uzdevumiem, kas Eiropas Savienībai ir jārisina enerģijas, 
informācijas tehnoloģijas, pētniecības un jauninājumu jomā, it īpaši lai nodrošinātu 
energoapgādes drošību, cīnītos pret klimata pārmaiņām, veicinātu ekoloģiski efektīvas 
ekonomikas attīstību, novērstu digitālo plaisu un virzītu jauninājumus finanšu krīzes un 
ekonomikas lejupslīdes seku novēršanai; uzskata, ka būtiski samazinājumi budžeta 
pozīcijās, ko izmanto šo uzdevumu risināšanai, kaitētu ES ilgtspējīgas ekonomikas 
atveseļošanās procesam, reģionālajai attīstībai un darbavietu izveidei;

2. it īpaši pauž nožēlu par Padomes ierosināto maksājumu apropriāciju samazinājumu par 
aptuveni 6 % 7. Pamatprogrammai un par samazinājumu līdz pat 59 % apmērā atsevišķās 
budžeta pozīcijās (piemēram, 08 01 05 03. budžeta pozīcijā), kas apdraud Lisabonas 
stratēģijas mērķu īstenošanu; aicina nodrošināt atbilstošu finansējumu pētniecības 
politikai, tādējādi liekot īpašu uzsvaru uz sieviešu līdzdalības veicināšanu pētniecībā un 
ar dzimumu saistīto jautājumu izpratnes veicināšanu, lai sekmētu dzimumu līdztiesību;

3. atzinīgi vērtē energoefektīvu ēku, nākotnes rūpnīcu un videi draudzīgu automobiļu 
Eiropas līmeņa iniciatīvas kā daudzsološas publiskā un privātā sektora partnerības, kuras 
būtu jāfinansē no 7. Pamatprogrammas līdzekļiem, lai atbalstītu rūpniecību ilgtspējīgāka 
autotransporta, jaunu tehnoloģiju un jaunu ekoloģiski efektīvu materiālu izstrādē un 
ieviešanā;

4. uzsver nepieciešamību veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu, energoefektivitāti un 
zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju, tostarp oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, kas 
sniedz ieguldījumu darbavietu izveidē un ilgtspējīgā reģionālajā attīstībā un sekmē 
progresu ceļā uz ekoloģiski efektīvu ekonomiku;

5. uzskata, ka lielāks uzsvars jāliek uz ieguldījumiem enerģijas infrastruktūrā, pārvades tīklu 
pilnveidošanu un uzlabošanu un starpsavienojumu izveidi, it īpaši tāpēc, lai novērstu to 
reģionu izolāciju, kuri nav pietiekamā līmenī savienoti ar Eiropas enerģijas tīkliem (t.s. 
„enerģijas salas”); tādēļ aicina nodrošināt atbilstīgu finansējumu Eiropas enerģētikas 
atveseļošanas programmas (06 01 04 13. budžeta pozīcija) īstenošanai;

6. aicina nodrošināt atbilstīgu finansējumu kodoliekārtu un to demontēšanas drošības 
uzlabošanai;

7. aicina nodrošināt atbilstīgu finansējumu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam, it 
īpaši pēc ekonomiskās lejupslīdes, jo MVU ir būtiski svarīgi darbavietu izveidei un 
reģionālās attīstības veicināšanai; šajā kontekstā uzsver MVU paredzēto Eiropas 
Investīciju bankas atbalsta shēmu nozīmi, jo tieši MVU vissmagāk skar finanšu krīzes 
radītās grūtības saņemt kredītu;

8. uzskata, ka ieguldījumi informācijas un komunikāciju tehnoloģijās vecinās izaugsmi un 
jauninājumus, tādējādi sniedzot ieguldījumu Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanā; 
šajā kontekstā aicina vairāk atbalstīt pētniecības darbības informācijas tehnoloģiju jomā, 
piemēram, konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammu.


