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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina Europos semestro procesą, kurio tikslas – užtikrinti griežtesnį 
ekonominį valdymą; yra įsitikinęs, kad norint sėkmingai vykdyti strategiją „ES 2020“ ir 
ES ir valstybių narių lygmeniu įgyvendinti pagal ją numatytus prioritetus būtina prisiimti 
svarbius, suderintus ir tinkamus finansinius įsipareigojimus ir kad bet koks susijusių ES 
biudžeto asignavimų apribojimas būtų nepalankus šiai strategijai vykdyti;

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių diegimo 
sąlygas, ypač kai jos susijusios su tvarios energetikos prioritetais, energijos saugojimo 
technologijomis, išteklių veiksmingumu ir ekologiškomis technologijomis; ragina ne tik 
didinti biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas pradėti taikyti įvairesnius tvarumo kriterijus;

3. primena, kad turi būti visapusiškai įgyvendinta Septintoji bendroji programa; remia 
pastangas kartu su Europos investicijų banku (EIB) ir Europos investicijų fondu (EIF) 
vystyti naujoviškus investicijų, taip pat mokslinių tyrimų ir naujovių skatinimo būdus, 
pvz., Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę; pritaria tam, kad Rizikos pasidalijimo 
finansinei priemonei būtų skirti papildomi biudžeto asignavimai, tačiau ragina mažas ir 
vidutinio dydžio įmones (MVĮ) juos geriau įsisavinti;

4. ragina toliau įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą ir imtis su MVĮ susijusios politikos 
veiksmų, įskaitant prieigos gerinimo ir specifinių programų vystymo priemones bei 
naujoviškus finansų mechanizmus; ragina atnaujinti Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrąją programą – pavyzdinę MVĮ programą;

5. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai Europos ekonomikai būtų naudingi aiškūs 
tvarios energetikos politikos, energijos veiksmingumo ir išteklių veiksmingumo politikos 
tikslai; ragina ES ir valstybes nares skirti viešųjų ir privačių lėšų investicijoms į šiuos 
prioritetinius sektorius užtikrinti;

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį papildomą finansavimą turi būti užtikrintas tinkamas 
valdymas, tikslus planavimas, patikimas finansų valdymas, aiškios ES dalyvavimo ribos 
ir atskira biudžeto eilutė didelio masto projektams įgyvendinti; pabrėžia, kad ES 
finansavimas šiems projektams neturėtų būti užtikrinamas perskiriant kitoms ES 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoms skirtas lėšas ir kad galimas 
papildomas išlaidas turi padengti valstybės narės arba privačios suinteresuotosios šalys; 
kai tai susiję su projektu „Galileo“, pažymi, kad prie išlaidų dengimo turėtų prisidėti 
viešosios reguliuojamos paslaugos ir komercinės paslaugos naudotojai.


