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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt ilgtspējīgas 
izaugsmes atjaunotni Eiropas Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt grūtības, ko rada 
tādas nozīmīgas problēmas kā resursu nepietiekamība un klimata pārmaiņas;

2. ir pārliecināts, ka ES budžetam ir unikāls sinerģijas potenciāls tādu politikas nostādņu 
īstenošanai, ko dalībvalstis pašu spēkiem vien nespētu realizēt; prasa optimāli izmantot 
esošo ES finansējumu, galvenokārt rūpējoties par ES pievienoto vērtību, efektīvi 
racionalizējot un panākot līdzsvarojošu iedarbību;

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, lai 
īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”; ir noraizējies, jo ar maksimālajiem apjomiem, kas 
1.a izdevumu kategorijā pieejami saskaņā ar spēkā esošo finanšu shēmu, nepietiek, lai 
īstenotu ES prioritārās politikas nostādnes;

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES pamatprogrammām, tādām kā „Horizon 2020”, 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam; prasa piesaistīt krietni iespaidīgākus 
resursus, sekmējot videi saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nākotnē veicinās konkurētspēju un elastīgumu;

5. prasa īstenot spēcīgāku ES politiku mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam (t. i., 
ieguldīt līdzekļus MVU jaunrades un izaugsmes potenciālā) un nodrošināt, lai finansējums 
tiem būtu vienkāršāk pieejams;

6. pilnībā atbalsta projektu obligāciju mehānisma ierosmi, kuras mērķis ir piesaistīt privātus 
ietaupījumus un pilnveidot to finanšu instrumentu klāstu, kas pieejami infrastruktūras 
projektiem enerģētikas, transporta un IKT jomā; uzsver, ka ir atbilstoši jāizmanto EIB 
noteiktie ilgtspējas kritēriji, tos piemērojot kā finanšu kritērijiem līdzvērtīgas nozīmes 
kritērijus; 

7. atgādina, ka 2013. gads būs pēdējais plānošanas perioda gads, un ir noraizējies par 
maksājumu apropriāciju apjoma iespējamo samazināšanu; uzsver, ka ir būtiski, lai ES 
pildītu saistības, ko tā uzņēmusies attiecībā uz jau iesāktiem projektiem;

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER projekta finansēšanas nolūkā tiek pārdalīti 
Septītajai pamatprogrammai vai citām 1. izdevumu kategorijas pamatprogrammām 
piešķirtie līdzekļi.


