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PASIŪLYMAI

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

1. ano, kad ES politika ir ES biudžetu turėtų būti labai prisidedama prie tvaraus augimo ES 
atgaivinimo ir sprendžiami didžiausi visuomenės iššūkiai, pvz., išteklių stoka ir klimato 
kaita;

2. yra įsitikinęs, kad ES biudžetas turi unikalaus sinerginio potencialo, kad būtų 
įgyvendinama politika, kurios negalėtų laikytis valstybės narės atskirai; ragina optimaliai 
naudoti esamą ES finansavimą, daugiausia dėmesio skiriant ES pridėtinei vertei, 
veiksmingam supaprastinimui ir papildomam poveikiui;

3. pripažįsta, kad siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ reikia stiprinti ir koordinuoti 
finansavimą; yra susirūpinęs dėl to, kad dabartinėje finansinėje programoje nustatytų 1a 
išlaidų kategorijos viršutinių ribų nepakanka norint įgyvendinti ES prioritetinę politiką;

4. pažymi, kad ES pavyzdinės programos, pvz., „Horizontas 2020“, COSME ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė, yra itin svarbios; ragina mobilizuoti daugiau išteklių 
siekiant paskatinti ekologišką ekonomiką – labai svarbų veiksnį konkurencingumui ir 
atsparumui ateityje;

5. ragina pagerinti MVĮ skirtą ES paramos politiką, t. y. investuoti į jų naujovių ir augimo 
potencialą ir joms supaprastinti prieigą prie finansavimo;

6. visapusiškai remia bandomąją projektų obligacijų iniciatyvą, skirtą mobilizuoti privačias 
santaupas ir padidinti finansinių priemonių, kurios gali būti naudojamos energetikos, 
transporto ir IRT sektorių infrastruktūros projektams finansuoti, įvairovę; pabrėžia, kad 
reikia tinkamai naudoti EIB tvarumo kriterijus, kurie turėtų būti lygiaverčiai finansiniams
kriterijams; 

7. primena, kad 2013 m. bus paskutinieji programavimo laikotarpio metai, ir yra susirūpinęs 
dėl galimo mokėjimo asignavimų lygio sumažinimo; pabrėžia, kad labai svarbu įvykdyti 
ES įsipareigojimus dėl vykdomų projektų;

8. toliau griežtai prieštarauja septintajai bendrajai programai ar kitoms 1 išlaidų kategorijos 
programoms skirtų lėšų perskirstymui ITER projektui.


