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PASIŪLYMAI

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

1. primygtinai pabrėžia, kad Parlamentas dar nepritarė naujam reglamentui dėl daugiametės 
finansinės programos ir kad Komisija pirmiausiai turėtų parengti 2014 m. biudžeto 
projektą remdamasi savo pasiūlymu dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos;

2. labai apgailestauja, kad Taryba 38 mlrd. EUR sumažino 1a išlaidų kategorijos lėšas, o 
pasinaudojant pagal šią kategoriją numatytomis lėšomis finansuojama ES inovacijų, 
mokslinių tyrimų, infrastruktūros, MVĮ, jaunimo ir švietimo sričių politika, kurią vykdant 
reikia spręsti dabartinės ekonominės krizės problemas ir svarbius socialinius uždavinius; 
mano, kad nustačius tinkamas BŽŪP išmokų viršutines ribas atsirastų papildomų 
biudžetinių lėšų 1a išlaidų kategorijai;

3. ragina skirti pakankami lėšų programai „Horizontas 2020“; ryžtingai nepritaria bet 
kokiam pasiūlymui 2014 m. nustatyti maksimalias ribas, kurios būtų žemesnės nei 
2013 m. ribos; ragina Komisiją numatyti specialias biudžeto eilutes, skirtas MVĮ 
priemonei, mokslo visuomenėje ir platesnio dalyvavimo programoms, taip pat tolesniems 
veiksmams, susijusiems su Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos 
ekologinėmis inovacijomis ir programa „Pažangi energetika Europai“;

4. mano, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonei tenka svarbus vaidmuo atgaivinant 
ES ekonomiką; ragina šiai finansinei priemonei skirti daugiau finansinių lėšų siekiant 
pritraukti papildomų valstybės ir privačiojo sektoriaus investicijų; ragina visų pirma 
dėmesį skirti atsinaujinančiosios energijos projektų obligacijoms ir IRT infrastruktūros 
projektų obligacijoms ir pakankamai lėšų skirti pažangiesiems tinklams atsižvelgiant į 
sąsajų su IRT sektoriumi galimybes;

5. pabrėžia, kad būtina spręsti MVĮ patiriamas problemas pasinaudojant plataus užmojo 
programa COSME; atsižvelgdamas į tai, kad itin sunku gauti finansavimą, ragina 
mažiausiai 60 proc. programos COSME biudžeto skirti finansinėms priemonėms;

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES infrastruktūros projektai (pvz., projektai GALILEO
ir COPERNICUS) turi būti finansuojami išorės lėšomis ir ne iš DFP biudžeto ir kad ES 
lėšomis neturi būti naudojamasi siekiant padengti ITER projekto papildomą išlaidų 
perviršį ar padengti išlaidas;

7. mano, kad siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ reikia užtikrinti geresnį valdymą 
ir lėšų panaudojimo koordinavimą tarp ES ir valstybių narių; ragina optimaliai naudoti 
esamą ES finansavimą ir daugiausia dėmesio skirti ES pridėtinei vertei, veiksmingam 
modernizavimui ir papildomam sverto poveikiui; ragina, kad pasinaudojant Europos 
semestru būtų vykdoma investicijų stebėsena mokslinių tyrimų, inovacijų, pramonės 
politikos ir MVĮ srityse.


