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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 

savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. mano, kad Komisija turėtų atlikti išsamią dabartinės DFP veikimo peržiūrą, po kurios 

turėtų būti atliktas teisėkūros tikslinimas; 

2. pabrėžia, kad pagal Sutartį Parlamentas ir Taryba yra dvi biudžeto valdymo instituciją 

sudarančios institucijos; todėl ragina Parlamentą visapusiškai dalyvauti atliekant DFP 

reglamento laikotarpio vidurio peržiūrą ir tikslinimą; 

3. pabrėžia, kad, nors DFP reglamentas didele dalimi liko nepakeistas nuo tada, kai buvo 

priimtas, pasikeitė jo įgyvendinimo pagrindinės sąlygos; atkreipia dėmesį į tai, kad, 

atlikus išsamią peržiūrą, po to pateikiamame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto turėtų būti atsižvelgiama į šias problemas; šiuo požiūriu pabrėžia, kad 

naujos priemonės, kaip antai Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), kuris įsteigtas 

jau priėmus DFP reglamentą, turėtų būti tinkamai įtrauktos į ES biudžetą nedarant jokio 

neigiamo finansinio poveikio sutartoms programoms; 

4. atkreipia dėmesį į ženklų ilgalaikį ESIF poveikį ES biudžetui; mano, kad ESIF investuoja 

į kitokius projektus nei projektai, į kuriuos orientuota programa „Horizontas 2020“ ir 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP), todėl programai „Horizontas 2020“ ir 

EITP skirtos biudžeto eilutės nevisiškai kompensuojamos; todėl pabrėžia, kad, jei ES nori 

pasiekti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslus, tikslinant DFP reikia visiškai atkurti 

vieningai sutartą šių programų finansavimo lygį ir išlaikyti tinkamą dotacijų ir finansinių 

priemonių pusiausvyrą; atsižvelgdamas į tai primena, kad EITP energetikos ir 

telekomunikacijų srityse yra būtina siekiant užbaigti kurti energetikos sąjungą ir 

skaitmeninę sąjungą; šiuo požiūriu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti EITP finansavimą 

siekiant 10 proc. arba daugiau elektros energijos tinklų sujungimo tikslo; 

5. pažymi, kad įgyvendinant programas „Horizontas 2020“ ir COSME pasiekti labai aukšti 

lėšų panaudojimo rodikliai ir kad dėl to programoje „Horizontas 2020“ sėkmės lygis buvo 

nedidelis, o tai atgraso galimus pareiškėjus nuo projektų pasiūlymų teikimo; 

6. pakartoja, kad svarbu užtikrinti lėšas ITER projektui siekiant projektuoti branduolių 

sintezę kaip patikimą tvarios energijos šaltinį ir būsimą energijos rūšių derinio elementą ir 

toliau pritraukti pramonės atstovus ir MVĮ, taip pat mokslinių tyrimų centrus; 

7. mano, kad nauji politiniai prioritetai neturėtų būti siūlomi dabartinės DFP sutartų 

programų, visų pirma „Horizontas 2020“, EITP, COSME, „Galileo“ ir „Copernicus“, ar iš 

anksto skirtų nacionalinių finansinių paketų sąskaita; pabrėžia, kad likusiu DFP 

laikotarpiu visi nauji prioritetai turėtų būti remiami skiriant naujų lėšų;  

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal 2014–2020 m. DFP jau paskirtos lėšos būtų 

naudojamos siekiant greitai ir visiškai užbaigti kurti programos „Galileo“, Europos 

geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos (EGNOS) ir programos „Copernicus“ 

infrastruktūrą ir užtikrinti jos veikimą, taip pat paramą pasaulinės palydovinės navigacijos 

sistemos (GNSS) vartotojų ir tiekėjų grandžių taikomosioms programoms ir žemės 
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stebėjimo veiklai; pakartoja, koks svarbus programos „Horizontas 2020“ vaidmuo, kurį ji 

gali atlikti padedant sumažinti ES priklausomumą svarbiausių kosminių technologijų 

požiūriu; atsižvelgdamas į tai primena, kad programos „Horizontas 2020“ kosmosui skirta 

dalis priskiriama prioritetui „Pramonės pirmavimas“, visų pirma konkrečiam tikslui 

„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas“; 

9. ragina toliau stiprinti ESIF, ESI fondų, „Horizontas 2020“, COSME ir EITP koordinavimą 

ir kuo labiau didinti sąveikas tarp jų; 

10. ragina biudžeto valdymo institucijas numatyti kuo daugiau lankstumo, kad būtų galima 

nukreipti nepanaudotus metinius asignavimus siekiant skirti lėšų pagal 1a išlaidų 

kategoriją finansuojamoms programoms, pvz., „Horizontas 2020“, COSME ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonei; 

11. pažymi, kad Sąjungos programos prisidėjo užtikrinant MVĮ galimybes gauti finansavimą 

Europos Sąjungoje, visų pirma tų MVĮ, kurios veikia valstybėse narėse, patiriančiose 

sunkią ir nuolatinę finansų krizę; ragina daugiau išteklių skirti šiai programai, kad ji būtų 

pritaikyta dar didesniam MVĮ skaičiui ir ją įgyvendinant būtų tinkamiau patenkinti įvairūs 

MVĮ poreikiai; ypač ragina iš esmės išplėsti MVĮ priemonę pagal programą 

„Horizontas 2020“, kad bent būtų pasiekta teisiškai įsipareigota suma pagal 

„Horizontas 2020“ reglamentą; pabrėžia, kad daugeliui MVĮ vis dar sudėtinga gauti 

finansavimą, ypač kai kalbama apie rizikos finansus; ragina Komisiją užtikrinti didesnį 

MVĮ finansavimo skaidrumą, įskaitant aiškesnę biudžeto priežiūrą ir kontrolę, taip pat 

užtikrinti, kad jį vykdant būtų iš tikrųjų taikomas principas „iš apačios į viršų“; 

12. primena išskirtinį Sąjungos gebėjimą inicijuoti tarptautinį bendradarbiavimą ir sutelkti 

viešuosius finansus, skirtus tarpvalstybiniams klausimams spręsti; pabrėžia, kad iš tiesų 

Sąjungos finansavimu galima inicijuoti ir skatinti veiksmus, kurių valstybės narės pačios 

įgyvendinti negali, taip pat galima sukurti sąveiką ir papildomumą su valstybių narių 

veikla;  

13. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai Europos pramonei ir ekonomikai būtų naudingi 

plataus užmojo tvarios energetikos politikos, energijos vartojimo efektyvumo ir 

efektyvaus išteklių naudojimo politikos tikslai; ragina ES ir valstybes nares skirti viešųjų 

ir privačiųjų lėšų investicijoms į šiuos prioritetinius sektorius užtikrinti; mano, kad, 

siekiant užtikrinti geresnį mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros panaudojimą ir remti 

regioninę ekonominę konvergenciją, turėtų būti skatinama didesnė programos „Horizontas 

2020“ ir pažangiosios specializacijos iniciatyvų (RIS3) sąveika; 

14. ragina atlikti DFP programų laikotarpio vidurio peržiūrą, atsižvelgiant į jų veiklos 

rezultatus siekiant nustatytų tikslų ir uždavinių, gebėjimą panaudoti lėšas ir ES pridėtinę 

vertę, taip pat į besiformuojančius politinius prioritetus kaip pagrindinį aspektą valdant ES 

išlaidas, turint mintyje, kad vis dar esama neatliktų mokėjimų ir vėluojama įgyvendinti 

dabartinę programą; taip pat pabrėžia, kad atliekant porinkiminį tikslinimą suteikiama 

galimybė tobulinti DFP apimant vykdomas reformas, valdymą, atskaitomybę ir lėšų 

kontrolę; ragina, remiantis veiklos rezultatų vertinimu, atsižvelgiant, be kita ko, į patikimą 

finansų valdymą, nepakankamai įgyvendinamų programų asignavimus perskirstyti gerai 

veikiančioms programoms; 

15. laikosi nuomonės, kad visos ES biudžeto priemonės, kuriomis remiamos investicijos ir 
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inovacijos, turi būti išsaugotos ir toliau plėtojamos ir kad vienos arba kelių šių priemonių 

nereikia vertinti labiau negu kitų; primena esminį ES biudžeto vaidmenį suteikiant paskatą 

ateities išlaidoms ir teikiant paramą sanglaudai bei veiksmingam politikos priemonių 

įgyvendinimui Europos Sąjungoje. 
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