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PASIŪLYMAI

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

1. pritaria pagrindinėms iniciatyvoms, kurios pabrėžtos strategijoje „ES 2020“; ragina 
parengti plačią politinę koncepciją siekiant konkurencingos, visuomeniškos ir tvarios ES 
ateities; pabrėžia, kad pagrindinėms ES iniciatyvoms, apibrėžtoms strategijoje „ES 2020“ 
būtina svari, patikima ir tvari ES parama, jei ketinama pasiekti „ES 2020“ tikslus; 

2. pabrėžia, jog būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje būtina užtikrinti ilgalaikį 
pagrindinių programų, susijusių su konkurencingumu siekiant augimo ir plėtros, visų 
pirma, strateginių tolesnių veiksmų pagal esamas ilgalaikes programas, finansavimą; 
primena, kad jų įgyvendinimui reikalinga intensyvi stebėsena ir vertinimas, taip pat 
biudžeto lankstumas;

3. pabrėžia, kad, nepažeidžiant esamo šiuo metu vykdomų ES programų finansavimo, 
biudžeto ištekliai turėtų atspindėti ilgalaikius uždavinius, susijusius su ES 
konkurencingumu ir tvariu augimu;

Energetikos politika 

4. mano, kad naujoji daugiametė finansinė programa turėtų atspindėti ES politinius 
prioritetus, apibrėžtus strategijoje „ES 2020“; pabrėžia, kad, siekiant veiksmingos ir 
tvarios energetikos politikos iki 2050 m., Sąjungai reikalinga ilgalaikė vizija; atkreipia 
dėmesį į tai, jog būtinos investicijos į Europos energetikos infrastruktūrą, kad nebūtų 
rizikuojama siekiamais strategijos „ES 2020“ tikslais; pritaria planams padidinti biudžete 
dalį, skirtą energetikai, siekiant prisidėti prie pagrindinių Europos prioritetinių energetikos 
projektų finansavimo, kad būtų pašalintas Europos Komisijos nustatytas investicijų 
trūkumas, sudarantis apie 60 mlrd. eurų, taip pat skirti ES lėšų naujos ir atsinaujinančios 
energijos technologijų moksliniams tyrimams; mano, kad energijos vartojimo 
efektyvumas ir energijos taupymas turėtų ir toliau būti bet kurios būsimos energetikos 
strategijos svarbiausi prioritetai mažinant naujų papildomų energetikos infrastruktūrų 
poreikį;

5. pabrėžia, kad būtina užtikrinti ilgalaikį novatoriškų, mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių energetikos technologijų, kurių ilgainiui reikės, finansavimą, nes tai būtina 
siekiant tvarios plėtros ir kuriant naujas rinkas ES pramonei; džiaugiasi Europos 
strateginiu energetikos technologijų (angl. SET) planu, kuriame aprašomi konkretūs 
veiksmai, susiję su moksliniais tyrimais švarių, tvarių ir mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų srityje;

Pramonės politika

6. džiaugiasi, kad strategijoje „ES 2020“ pabrėžiama pramonės politikos, kuria siekiama 
tvaraus augimo ir užimtumo Europoje, svarba; ragina parengti išsamią Europos 2020 m. 
pramonės viziją siekiant užtikrinti, kad vykdant tolesnę plėtrą bus išlaikytas įvairus ir 
konkurencingas pramonės pagrindas ir dėl to bus sukurta naujų darbo vietų; labai pritaria 
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tam, kad būtų ir toliau naudojamos garantijų priemonės pagal Konkurencingumo ir 
inovacijų pagrindų programą (angl. CIP), ir ragina šią programą pratęsti ir gerokai išplėsti; 
prašo Komisijos pateikti kitos kartos programų, kad būtų skiriamas didesnis dėmesys 
tarpinėms finansinėms priemonėms, ir remti šias priemones taikant rizikos pasidalijimo 
fondus ir priemones;

7. primena Europos Parlamento raginimą, paskelbtą 2009 m. kovo 10 d., toliau skleisti 
informaciją ir ugdyti supratimą apie politikos veiksmus, susijusius su MVĮ, sutelkiant 
MVĮ skirtas Bendrijos priemones ir lėšas atskiroje ES biudžeto eilutėje;

Moksliniai tyrimai, inovacijos ir technologijų plėtra

8. mano, kad gausūs moksliniai tyrimai, inovacijos ir technologijų plėtra naudingi 
sprendžiant pagrindines mūsų laikų problemas; primena ES tikslą stiprinti savo mokslines 
ir technologijų bazes sukuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę; pripažįsta Europos 
inovacijos ir technologijos instituto (angl. EIT) svarbiausią vaidmenį; šis institutas, 
skatindamas pasaulinio masto naujoves, yra pagrindinis ES tvaraus augimo ir 
konkurencingumo variklis; pabrėžia nuolatinių pastangų supaprastinti mokslinių tyrimų, 
inovacijų ir technologijų plėtros finansavimą svarbą;

9. pabrėžia, kad būtina išlaikyti, tęsti ir užtikrinti mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų 
plėtros finansavimą ES taikant tinkamą programų valdymą ir skiriant tinkamą lėšų kiekį, 
kuris siektų bent tokią viso ES biudžeto dalį procentais, kurią sieks Septintosios 
bendrosios programos (angl. FP7)  finansavimas šios programos pabaigoje; ragina gerokai 
padidinti išlaidas moksliniams tyrimams nuo 2013 m., nustatant ES tikslą, kad viešasis 
finansavimas siektų 1 proc. BVP; ragina didinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių 
tyrimų, taikomosios veiklos ir technologijų plėtros srityje; 

10. pabrėžia, kad inovacijos yra vienas iš svarbiausių konkurencingumo ir augimo veiksnių; 
ragina nustatyti tvirtesnį ryšį tarp pagrindinių mokslinių tyrimų ir pramoninių inovacijų; 
atkreipia dėmesį į rizikos pasidalijimo priemonės (angl. RSFF) sėkmę ir ragina skirti šiai 
priemonei daugiau lėšų;

Informacinė visuomenė

11. mano, kad Europa turėtų pirmauti kuriant ir taikant informacines ir ryšių technologijas 
(angl. ICT); pabrėžia, kad svarbu ir toliau siekti, kad iki 2020 m. visi piliečiai ir vartotojai 
turėtų visuotinę prieigą prie sparčiojo fiksuotojo ir mobilaus interneto;

Kosmoso politika

12. pažymi strateginę Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų (GALILEO ir 
EGNOS) svarbą ir yra įsitikinęs, kad reikės intensyvios jų įgyvendinimo stebėsenos ir 
vertinimo; pripažįsta, kad logiška manyti, jog naujai nustatytos Europos kosmoso 
politikos plėtrai reikės papildomų ES finansinių pajėgumų.


