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IEROSINĀJUMI

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

1. pastāv uz to, ka Eiropas Parlaments vēl nav devis piekrišanu jaunajai DFS regulai un ka 
Eiropas Komisijai vispirms vajadzētu sagatavot 2014. gada budžeta projektu, pamatojoties 
uz saviem priekšlikumiem par DFS 2014.–2020. gadam;

2. pauž dziļu nožēlu, ka Padome par EUR 38 miljardiem ir samazinājusi līdzekļus 
1.a izdevumu kategorijā, kurā paredzēts finansējums tādām politikas pamatjomām kā 
inovācija, pētniecība, infrastruktūra, MVU, jaunatne un izglītība, kas vajadzīgs, lai 
novērstu pašreizējo ekonomikas krīzi un risinātu svarīgas problēmas sabiedrībā; uzskata, 
ka KLP maksājumu pienācīga ierobežošana ļautu atbrīvot papildu budžeta līdzekļus 
1.a izdevumu kategorijai;

3. prasa atvēlēt apjomīgus līdzekļus programmai „Apvārsnis 2020”; stingri iebilst pret 
jebkādiem priekšlikumiem 2014. gadam noteikt maksimālās robežvērtības, kas būtu 
mazākas nekā 2013. gadā; aicina Komisiju izveidot atsevišķas budžeta līnijas tādām 
programmām kā „MVU instruments”, „Zinātne sabiedrībā” un „Plašāka dalība”, kā arī 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas programmu „Ekoinovācija” un „Saprātīga 
enerģija Eiropai” pārraudzībai;

4. uzskata, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam ir svarīga nozīme ES 
ekonomikas atveseļošanā; prasa atvēlēt procentuāli lielākus finanšu līdzekļus šim 
finansēšanas instrumentam, lai piesaistītu citus valsts un privātā sektora ieguldījumus; 
prasa jo īpaši pievērsties projektu obligācijām atjaunojamās enerģijas un IKT 
infrastruktūras jomā un atvēlēt pienācīgus līdzekļus viedtīkliem, it sevišķi ņemot vērā 
iespējamo sinerģiju ar IKT nozari;

5. uzsver, ka ir jārisina MVU problēmas, kas tiem rodas saistībā ar vērienīgo Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (COSME); ņemot vērā īpaši 
lielās grūtības saņemt finansējumu, prasa vismaz 60 % COSME budžeta atvēlēt finanšu 
instrumentiem;

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras projekti (piemēram, Galileo un Copernicus) ir jāfinansē 
ārpus un papildus DFS līdzekļiem, kā arī uzstāj, ka ES līdzekļi ir jāizmanto, lai segtu 
papildu izmaksas, kuras pārsniedz paredzēto budžetu, vai ITER projekta izmaksas;

7. uzskata, ka, īstenojot stratēģiju „Eiropa 2020”, ir jāuzlabo ES un dalībvalstu izdevumu 
pārvaldība un koordinācija; prasa optimāli izmantot esošo ES finansējumu, galvenokārt 
rūpējoties par ES pievienoto vērtību, efektīvi racionalizējot un panākot līdzsvarojošu 
iedarbību; prasa Eiropas pusgada gaitā pārraudzīt investīcijas pētniecībā, inovācijā, 
rūpniecības politikā un MVU.


