
PA\851547LV.doc PE454.579v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2010/2211(INI)

14.12.2010

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Īpašajai komitejai ilgtspējīgas Eiropas Savienības politisko uzdevumu un 
budžeta resursu plānošanai laikposmam pēc 2013. gada

par politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai 
pēc 2013. gada
(2010/2211(INI))

Atzinumu sagatavoja: Herbert Reul



PE454.579v01-00 2/4 PA\851547LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\851547LV.doc 3/4 PE454.579v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Īpašo 
komiteju politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 
2013. gada rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvas, kas izceltas stratēģijā „Eiropa 2020”; prasa plašu politisko 
koncepciju konkurētspējīgai, uz sociālo jomu orientētai un ilgtspējīgai ES nākotnei; 
uzsver, ka stratēģijā „Eiropa 2020” aprakstītajām ES pamatiniciatīvām vajadzīgs 
pamatīgs, ticams un ilgtspējīgs ES finansiālais atbalsts, lai būtu iespējams sasniegt 
2020. gadam izvirzītos ES galvenos mērķus;

2. uzsver, ka nākamajā DFS jāparedz ilgtermiņa finansējums pašreizējām un jaunām 
daudzgadu pamatprogrammām tādās jomās kā konkurētspēja izaugsmei un attīstībai un jo 
īpaši visiem stratēģiskajiem pasākumiem, kas izriet no pašreizējām daudzgadu 
programmām; atgādina, ka to īstenošanai vajadzīga intensīva uzraudzība un izvērtējums, 
kā arī budžeta elastīgums;

3. uzsver, ka ilgtermiņa uzdevumi, kas saistīti ar ES konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi, 
ir jāatspoguļo budžeta resursos, vienlaikus neapdraudot pašreiz īstenotajām ES 
programmām paredzēto finansējumu;

Enerģētikas politika

4. uzskata, ka jaunajā daudzgadu finanšu shēmā jāatspoguļo stratēģijā „Eiropa 2020” 
izklāstītās ES politiskās prioritātes; uzsver, ka Savienībai vajadzīga ilgtermiņa koncepcija 
par efektīvu un ilgtspējīgu enerģētikas politiku līdz 2050. gadam; norāda, ka ir 
nepieciešami ievērojami ieguldījumi Eiropas enerģētikas infrastruktūrā, lai neapdraudētu 
2020. gadam izvirzīto ES mērķu sasniegšanu; atzinīgi vērtē plānus palielināt enerģētikas 
jomai paredzēto ES budžeta daļu, lai dotu ieguldījumu svarīgāko Eiropai prioritāro 
enerģētikas infrastruktūras projektu finansēšanā, tādējādi mazinot trūkstošos ieguldījumus, 
ko Eiropas Komisija aplēsusi EUR 60 miljardu apmērā, kā arī palielināt ES finansējumu 
pētniecībai jaunu enerģijas iegūšanas veidu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju jomā; 
uzskata, ka energoefektivitāte un enerģijas taupīšana joprojām jāuzskata par svarīgākajām 
prioritātēm visās turpmākajās stratēģijās enerģētikas jomā, mazinot vajadzību pēc jaunām 
papildu energoinfrastruktūrām;

5. uzsver, ka jānodrošina ilgtermiņa finansējums novatorisku zemas oglekļa emisijas 
energotehnoloģiju izstrādei, kas būs nepieciešamas ilgtermiņā un kas ir būtiski svarīgas 
ES rūpniecības ilgtspējīgai attīstībai un jaunu tirgu izveidei; atzinīgi vērtē Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET plāna) īstenošanu, kurā aprakstīti konkrēti 
pasākumi pētījumiem tīru, efektīvu un zemas oglekļa emisijas energotehnoloģiju jomā;

Rūpniecības politika

6. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „Eiropa 2020” ir uzsvērta rūpniecības politikas nozīme 
ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā; prasa izstrādāt visaptverošu koncepciju 
par Eiropas rūpniecību 2020. gadā, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta un pilnveidota 
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daudzveidīga un konkurētspējīga ražošanas bāze un ka tādējādi tiek radītas darbavietas; 
stingri atbalsta garantiju sniegšanas instrumentu saglabāšanu Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas (CIP) ietvaros un prasa pagarināt un paplašināt CIP īstenošanu; aicina 
Komisiju nākamajā programmu paaudzē vairāk uzsvērt parāda un pašu kapitāla (t. s. 
mezanīnkapitāla) kombinētos finanšu instrumentus un atbalstīt tos ar riska dalīšanas 
līdzekļiem un mehānismiem;

7. atgādina Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta aicinājumu vēl vairāk veicināt ar MVU 
politiku saistītu pasākumu atpazīstamību un informētību par tiem, apvienojot MVU 
paredzētos Kopienas instrumentus un līdzekļus atsevišķā ES budžeta pozīcijā;

Pētniecība, jauninājumi un izstrāde

8. uzskata, ka pētniecībai, jauninājumiem un izstrādei sniegtais atbalsts veicina šī laika 
aktuālāko problēmu risināšanu; atgādina ES mērķi stiprināt zinātnisko un tehnoloģisko 
bāzi, izveidojot Eiropas Pētniecības telpu; atzīst, ka Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūts (ETI) ir viens no ES ilgtspējīgas izaugsmes un konkurētspējas galvenajiem 
dzinējspēkiem, jo tas veicina pasaules mērogā nozīmīgus jauninājumus; uzsver, cik 
svarīgi ir turpināt centienus vienkāršot pētījumu, jauninājumu un izstrādes finansēšanu;

9. uzsver, ka finansējums pētniecībai, jauninājumiem un izstrādei ES ir jāsaglabā, jāveicina 
un jānodrošina, izmantojot programmu atbilstīgu pārvaldību un paredzot finansējumu 
vismaz tādā apmērā, kāds būs 7. pamatprogrammai tās īstenošanas beigu posmā paredzētā 
finansējuma īpatsvars kopējā ES budžetā; prasa ievērojami palielināt pētniecības 
izdevumus pēc 2013. gada un izvirzīt ES mērķi, ka publiskajam finansējumam jāsasniedz 
1 % no GDP; prasa paplašināt starptautisko sadarbību pētniecības un izstrādes jomā;

10. uzsver, ka jauninājumi ir viens no galvenajiem konkurētspēju un izaugsmi veicinošajiem 
faktoriem; prasa ciešāk sasaistīt fundamentālos pētījumus un rūpnieciskos jauninājumus; 
uzsver, ka riska dalīšanas finanšu mehānisms (RSFF) ir darbojies veiksmīgi un tam 
jāpiešķir vairāk līdzekļu;

Informācijas sabiedrība

11. uzskata, ka Eiropai jāuzņemas vadošā loma IKT izveidē un izmantošanā; uzsver, cik 
svarīgi ir turpināt centienus, lai līdz 2020. gadam visiem pilsoņiem un patērētājiem 
nodrošinātu universāla un ātra fiksētā un mobilā platjoslas pieslēguma iespējas;

Kosmosa politika

12. uzsver Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmu (Galileo un EGNOS) stratēģisko 
nozīmi un ir pārliecināts, ka to īstenošanai būs nepieciešama intensīva uzraudzība un 
izvērtēšana; apzinās, ka jaunizveidotās Eiropas kosmosa politikas attīstība prasīs papildu 
finansējumu no ES.


