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PASIŪLYMAI

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

1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų konkurencinga globalizuotame pasaulyje, labai svarbu 
pasiekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslus; 
pabrėžia, kad norint šiuos tikslus pasiekti, pagrindinėms politikos kryptims įgyvendinti iš 
viso reikės apie 1 600 mlrd. EUR į ateitį orientuotų investicijų;

2. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reikšmės turi 
ES biudžetas, nes ES finansavimu (jeigu jis gerai suplanuotas) galima inicijuoti ir skatinti 
veiksmus, kuriais ES sukuriama akivaizdžios pridėtinės vertės ir kurių valstybės narės 
pačios įgyvendinti negali, taip pat galima siekti sinergijos su valstybių narių veikla, ją 
papildyti ir padėti valstybėms narėms sutelkti dėmesį į svarbiausias į ateitį orientuotas 
investicijas; todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlymą didinti, palyginti su dabartine 
2007–2013 m. daugiamete finansine programa (DFP), ES programoms skiriamą 
finansavimą mokslinių tyrimų, inovacijų, konkurencingumo, MVĮ ir infrastruktūros 
srityse; yra tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlyti finansiniai asignavimai sudaro būtiniausią 
minimumą ir rimtai įspėja dėl kai kurių valstybių narių ketinimų juos mažinti, nes tai 
pakirstų pasitikėjimą ES ir sutrukdytų įvykdyti politinius įsipareigojimus dėl ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo; kartu pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog biudžetas būtų 
pakankamai lankstus tam, kad biudžeto išteklius būtų galima deramai skirstyti pagal 
susiklosčiusias aplinkybes ir prioritetus;

3. ypač pabrėžia, kad Europos Sąjungoje reikia didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų finansavimą, – šiuo tikslu reikia ženkliai 
padidinti atitinkamas 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje numatytas 
išlaidas programai „Horizontas 2020“ ir iš esmės supaprastinti finansavimo tvarką, kartu 
griežtai laikantis patikimo finansų valdymo principo;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES programomis sukuriama pridėtinės vertės mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, – šios programos pasirodė esančios labai naudingos, nes padėjo 
valstybėms narėms užtikrinti, kad sunkiu finansų krizės laikotarpiu MVĮ galėtų 
pasinaudoti finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrėžia, kad ateityje visiems Europos 
pramonės sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos geresnės galimybės pasinaudoti 
įvairesniais finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad planuojamame Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programos (COSME) finansiniame pakete reikia padidinti biudžeto asignavimus 
finansinėms priemonėms ir sudaryti geresnes galimybes jais naudotis, kad programa 
apimtų dar daugiau MVĮ ir labiau atitiktų įvairius MVĮ poreikius;

5. laikosi nuomonės, kad naujos kartos tvarios energetikos sistemoms kurti ES prireiks 
nemažų investicijų į energetikos srities mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą; todėl 
pabrėžia, kad reikia didinti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai skiriamą 
finansavimą ir toliau vykdyti parodomuosius energetikos projektus; ragina iki galo 
įgyvendinti jau patvirtintą Strateginį energetikos technologijų planą; prašo, kad Komisija 
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ir Taryba paaiškintų, kaip jis bus finansuojamas pagal 2014–2020 m. DFP;

6. pabrėžia strateginę didelio masto infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, „Galileo“, 
GLONASS, GMES) svarbą ES konkurencingumui ateityje ir ES pramonės sektorių 
stiprinimui; mano, kad ES biudžete reikėtų numatyti pramonės finansavimą – sudaryti 
visiškai atskirą ir išsamų daugiametį šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės sektorių 
valdymo tobulinimas turėtų atitikti ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į tai, kad jei 
įgyvendinant šiuos projektus kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėtų padengti taip, 
kad nekiltų grėsmės kitų Sąjungos priemonių, kuriomis padedama siekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

7. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog būtina 
finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų strategijai 
„Europa 2020“ įgyvendinti; tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė yra ypač didelė, 
kai remiamos labai rizikingos, itin brangios, ilgalaikės programos, kurių atskiros valstybės 
narės negalėtų vykdyti; todėl ragina ES veiksmais mažinti investicijų į didelio masto 
veiklą riziką ir plėtoti investicijas į europinę energetikos ir IRT infrastruktūrą; šiuo 
aspektu palankiai, kaip pirmuosius žingsnius reikiama linkme, vertina 2012–2013 m. ES 
projektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą ir Komisijos pasiūlymą dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP);

8. tačiau mano, jog norint, kad ilgalaikės investicijos ES būtų labiau remiamos, reikalinga 
išsamesnė analizė; pabrėžia, kad reikia kurti ir remti ES biudžetu grindžiamas finansines 
rizikos pasidalijimo priemones ir jomis palengvinti investicijų finansavimą 
prioritetiniuose sektoriuose, kuriuose būtų vykdoma daugiau ir įvairesnių projektų ir 
prisiimama įvairi rizika („projektų portfelio“ principas); yra įsitikinęs, kad reikia siekti ES 
ir nacionalinių programų sinergijos ir papildomumo, taip kuo geriau išnaudojant šių 
priemonių galimybes skatinti augimą; atkreipia dėmesį į tai, kad šios priemonės turi būti 
grindžiamos aiškiais ir skaidriais projektų tinkamumo ir atrankos kriterijais;

9. tvirtai pabrėžia, kad visos novatoriškos finansinės priemonės turėtų būti grindžiamos 
pajamų reinvestavimo (grįžtamųjų lėšų) principu; pabrėžia, kad toks pakartotinio 
naudojimo principas ne tik padeda taupyti valstybės lėšas, bet ir didina šių priemonių 
sverto ir didinamąjį poveikį, o tai galiausiai padeda užtikrinti daugiau investicijų į 
ekonomiką;

10. pabrėžia, kad reikia skatinti tam tikrų programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, COSME, 
EITP) ir sanglaudos politikos suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, kad reikėtų skatinti 
sudėtinį ar kombinuotą finansavimą, kad visose valstybėse narėse būtų galima kuo geriau 
įsisavinti esamus ES fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose specialiose programose 
ir kad visoje ES teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis ekonominis vystymasis.


