
PA\908795LV.doc PE492.879v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/0177(APP)

12.7.2012

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam
(COM(2011)0398 – C7-0000/2012 – 2011/0177(APP))

Atzinumu sagatavoja: Edit Herczog



PE492.879v01-00 2/4 PA\908795LV.doc

LV

PA_NonLeg_Interim



PA\908795LV.doc 3/4 PE492.879v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu ES izkļūšanu no pašreizējās ekonomikas un sociālās krīzes un 
nākotnē garantētu tās konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti svarīgi īstenot stratēģijā 
„ES 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei noteiktos mērķus; uzsver, ka 
aplēses liecina, ka, lai šos mērķu īstenotu, nozīmīgākajās politikas jomās ir jāveic uz 
nākotni vērsti ieguldījumi kopā EUR 1600 miljardu vērtībā;

2. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi noteikto stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā ir 
jānodrošina ar ES budžeta palīdzību, jo, ja budžets ir pienācīgi izstrādāts, ES finansējums 
var ierosināt un aktivizēt tādus pasākumus ar neapšaubāmu ES pievienoto vērtību, kurus 
dalībvalstis nespēj īstenot tikai ar saviem spēkiem, kā arī radīt sinerģijas un kopdarbību ar 
citiem dalībvalstu īstenotiem pasākumiem, palīdzot tām koncentrēties uz svarīgiem un uz 
nākotni vērstiem ieguldījumiem; tāpēc atbalsta Komisijas ierosinājumu palielināt 
(salīdzinājumā ar spēkā esošo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam) 
finansējumu ES programmām pētniecības, inovāciju, konkurētspējas, MVU un 
infrastruktūras jomā; ir pārliecināts, ka ierosinātie finanšu piešķīrumi ir uzskatāmi par 
absolūtu minimumu, un brīdina nepieļaut to samazināšanu, ko aicina īstenot dažas 
dalībvalstis, jo tas apdraudētu ES uzticamību un politisko apņemšanos atbalstīt izaugsmi 
un nodarbinātību; tajā pašā laikā uzsver vajadzību nodrošināt pietiekamu budžeta elastību, 
lai budžeta līdzekļus varētu pienācīgi pielāgot mainīgajiem apstākļiem un prioritātēm;

3. jo īpaši uzsver vajadzību uzlabot, stimulēt un nodrošināt pētniecības, izstrādes un 
inovāciju finansēšanu ES, 2014.–2020. gada DFS ievērojami palielinot attiecīgos 
programmai paredzētos „Apvārsnis 2020” izdevumus un radikāli vienkāršojot finanšu 
procedūras, tajā pašā laikā strikti ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu;

4. uzsver ES programmu pievienoto vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir bijušas ļoti 
noderīgas, sniedzot atbalstu dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU piekļuvi finansējuma 
saņemšanas iespējām dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, ka nākotnē visiem Eiropas 
rūpniecības nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz aizdevumiem vai pašu kapitāla finansēšanai; ir 
pārliecināts, ka Programmai uzņēmumu un MVU konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta 
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem līdzekļiem, lai programmu varētu paplašināt, iekļaujot 
vēl lielāku skaitu MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām MVU vajadzībām;

5. uzskata, ka, lai ES radītu jaunas paaudzes ilgtspējīgu enerģētikas sistēmas, būs jāveic 
ievērojami ieguldījumi enerģētikas pētniecības un izstrādes jomā; tāpēc uzsver vajadzību 
palielināt finansējumu pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā un saglabāt 
demonstrējumu projektus enerģētikas jomā; aicina nodrošināt pilnīgu jau pieņemtā 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET) īstenošanu; aicina Komisiju un Padomi precizēt 
šā plāna finansējumu 2014.–2020. gada DFS ietvaros;

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu (piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
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stratēģisko nozīmi ES konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un ES rūpniecības nozaru 
nostiprināšanā; uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES budžetā būtu jānodrošina, 
pamatojoties uz pilnīgi autonomu un visaptverošu daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
noteikumiem; uzsver, ka gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā tiek pārsniegts 
paredzētais budžets, šīs izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu apdraudēts citu Savienības 
politikas programmu, kuras veicina stratēģijas „ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

7. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta ierobežojumu kontekstā citu finansējuma avotu 
nodrošināts līdzsvars ir absolūti nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa ieguldījumus, kas ir 
vajadzīgi stratēģijas „ES 2020” īstenošanai; ir pārliecināts, ka ES pievienotā vērtība tiek 
radīta, jo īpaši atbalstot augsta riska un lielu izmaksu ilgtermiņa programmas, kuras 
dalībvalstis nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem; tāpēc aicina ar ES īstenoto pasākumu 
palīdzību samazināt ieguldījumu riskus plaša mēroga pasākumos un sagatavot ES mēroga 
ieguldījumus enerģētikas un IKT infrastruktūras jomā; šajā sakarā kā pirmos soļus 
pareizajā virzienā atbalsta ES projektu obligāciju iniciatīvas 2012.–2013. gada 
eksperimentālā posma sākšanu un Komisijas priekšlikumu saistībā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF);

8. tomēr uzskata, ka ir rūpīgāk jāpārdomā, kā uzlabot atbalstu ilgtermiņa ieguldījumiem ES; 
uzsver vajadzību izstrādāt un pilnveidot riska dalīšanas finanšu instrumentus, kuru pamatā 
ir ES budžets, un ar to starpniecību atvieglot ieguldījumu finansēšanu prioritārajās 
nozarēs, aptverot plašāku un daudzveidīgāku projektu klāstu un dažādus riskus („projektu 
portfeļu” pieeja); ir pārliecināts, ka jācenšas panākt sinerģijas un kopdarbību starp ES un 
valstu shēmām, lai maksimāli palielinātu šādu instrumentu izaugsmes iespējas; uzsver, ka 
šo instrumentu pamatā ir jābūt skaidriem un pārredzamiem projektu atbilstības un atlases 
kritērijiem;

9. īpaši uzsver, ka visu inovatīvo finanšu instrumentu pārvaldība būtu jābalsta uz ieņēmumu 
atkārtotas ieguldīšanas (atmaksājumu) principu; uzsver, ka šis rotācijas princips ne tikai 
nodrošina valsts līdzekļu ietaupījumus, bet nostiprina arī šo instrumentu līdzsvarošanas un 
daudzkāršošanas ietekmi, kas galu galā veicina augstāku ieguldījumu līmeni ekonomikā;

10. uzsver, ka ir jāveicina atsevišķu programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, COSME, 
CEF) un kohēzijas politikas savstarpējā savietojamība un sinerģijas; ir pārliecināts, ka 
jāatbalsta kumulatīvā vai apvienotā finansēšana, lai veicinātu pieejamo ES līdzekļu pēc 
iespējas aktīvāku izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku ekonomisko attīstību visā ES teritorijā.


