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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Eiropas semestra procesu, kura mērķis ir nodrošināt stingrāku ekonomikas 
pārvaldību; uzskata — lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”, ir jāuzņemas 
ievērojamas, koordinētas un atbilstīgas finanšu saistības tās prioritāšu izpildei gan ES, 
gan dalībvalstu līmenī, un ka jebkādi attiecīgo ES budžeta apropriāciju ierobežojumi 
kavētu šī mērķa sasniegšanu;

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai pētniecības, attīstības un jauninājumu (R&D&I) jomā, it 
īpaši attiecībā uz ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas glabāšanas tehnoloģijām, 
resursu efektīvu izmantošanu un videi saudzīgām tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt budžetu, bet arī ES 
R&D&I programmās ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu kritēriju;

3. atgādina, ka ir pilnībā jāīsteno Septītā pamatprogramma; atbalsta centienus sadarbībā ar 
EIB un EIF izstrādāt novatoriskus mehānismus, tādus kā riska dalīšanas finanšu 
mehānisms (RSFF), lai nodrošinātu ieguldījumu sviras efektu un veicinātu pētniecību un 
jauninājumus; atbalsta ierosinājumu izņemt no rezerves papildu budžeta līdzekļus RSFF, 
bet prasa panākt, lai MVU to izmantotu lielākā apmērā;

4. prasa turpināt ievērot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu, īstenojot ar MVU politiku 
saistītas darbības, tostarp piekļuves uzlabošanas pasākumus, kā arī izstrādāt īpašas 
programmas un novatoriskus finanšu mehānismus; prasa pilnveidot Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammu, kas ir viena no pamatprogrammām MVU jomā;

5. uzskata, ka skaidri mērķi ilgtspējīgas enerģijas, energoefektivitātes un efektīvas resursu 
izmantošanas politikas jomā var būt izdevīgi Eiropas ekonomikai kopumā, nodrošinot 
lielāku rentabilitāti; prasa, lai ES un dalībvalstis piešķirtu publiskos un privātos līdzekļus 
ieguldījumiem šajās prioritārajās jomās;

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas ir 
jānodrošina pienācīga pārvaldība, precīza plānošana, pareiza finanšu pārvaldība, skaidri 
noteikta ES līdzdalība un atsevišķa budžeta pozīcija; uzsver, ka līdzekļus, ko ES piešķir 
šādiem projektiem, nevajadzētu pārvietot no citu ES pētniecības un attīstības programmu 
līdzekļiem, un ka iespējamās papildu izmaksas jāsedz dalībvalstīm vai privātām 
ieinteresētajām personām; saistībā ar Galileo norāda, ka sabiedriski regulētu pakalpojumu 
un komercpakalpojumu lietotājiem būtu jāpiedalās izmaksu segšanā.


