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PASIŪLYMAI

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

1. apgailestauja, kad Komisijos pasiūlytas biudžetas yra 474,6 mln. EUR mažesnis nei 1a 
išlaidų kategorijos viršutinė riba, nors pagal atitinkamas programas pateikta pernelyg 
daug paraiškų ir papildomos lėšos būtų lengvai panaudotos; atkreipia dėmesį į itin 
didelę 1a išlaidų kategorijos programų svarbą skatinant inovacijomis grindžiamą 
ekonomikos augimą ir padedant pereiti prie klimato atžvilgiu neutralios visuomenės, 
kaip nustatyta Paryžiaus susitarime;

2. pabrėžia, kad siekiant Sąjungos politinių tikslų svarbu plėtoti lyderystę inovacijų srityje, 
taip pat vykdyti vis daugiau ardomojo pobūdžio mokslinių tyrimų pažangiųjų 
technologijų srityje, todėl nesutinka, kad Taryba 1a išlaidų kategorijoje sumažintų lėšas 
bendra 747,4 mln. EUR suma, įskaitant 424,9 mln. EUR sumažintas lėšas, skiriamas 
bendrajai mokslinių tyrimų ir inovacijų programai, visų pirma atitinkamose biudžeto 
eilutėse dėl mokslinių tyrimų ateities ir besiformuojančių technologijų srityje 
stiprinimo, Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, be kita ko, e. infrastruktūros ir 
lyderystės informacinių ir ryšių technologijų srityje, stiprinimo, taip pat įskaitant 
28 mln. EUR sumažintas lėšas, skiriamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės IRT 
krypčiai, ir 20 mln. EUR – Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programai (COSME), nes 
dėl to gali būti pakenkta Sąjungos pastangoms skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti 
kokybiškas darbo vietas, taip pat Sąjungos pastangoms pasiekti JT darnaus vystymosi 
tikslus ir sukurti visiškai šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriančią ekonomiką iki 
2050 m., nieko nepaliekant nuošalyje;

3. mano, kad ypač paskutiniais daugiametės finansinės programos (DFP) įgyvendinimo 
metais reikia numatyti plataus užmojo 1a išlaidų kategorijos biudžetą, siekiant 
sustiprinti ryšį su būsima DFP, nes prireiks laiko, kol pagal ją numatytos visos naujos 
programos bus įgyvendinamos visu pajėgumu, kad būtų užtikrintas visapusiškas šių 
programų veikimas ir kad jomis būtų toliau prisidedama prie Sąjungos politinių 
prioritetų įgyvendinimo;

4. todėl ragina numatyti įsipareigojimų asignavimų lygį, kuris siektų 1a išlaidų kategorijos 
viršutinę ribą, ir, be to, panaudoti visas galimas DFP reglamente numatytas lankstumo 
priemones, taip pat specialią nuostatą dėl nepanaudotų lėšų pakartotinio panaudojimo 
mokslinių tyrimų projektams, numatytą Finansiniame reglamente, siekiant 2020 m. 
biudžete užtikrinti kuo didesnį įsipareigojimų asignavimų lygį;

5. primena mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą siekiant spręsti visuomenės problemas ir 
prisidėti prie darnaus vystymosi, atkreipia dėmesį į pernelyg didelį paraiškų skaičių 
pagal įvairias programas, pvz., „Horizontas 2020“ ir COSME, kuris lemia mažesnį 
paraiškų pagal programą „Horizontas 2020“ sėkmingumo lygį, palyginti su ankstesniu 
DFP laikotarpiu, o tai reiškia, kad galėtų būti finansuojama daug daugiau kokybiškų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities projektų, jei būtų skirtas pakankamas Sąjungos 
finansavimas; pabrėžia, kad šį klausimą reikia spręsti numatant didesnio užmojo 
2020 m. biudžetą, taip pat didinant papildomumą su kitais Sąjungos fondais, 
finansinėmis priemonėmis, nacionalinėmis programomis ir privačiomis investicijomis; 
mano, kad Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimu turėtų būti ypač 
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remiamos sritys, kuriose susiduriama su rimtomis rinkos nepakankamumo ir 
nesprendžiamomis visuomenės problemomis; todėl mano, kad nepanaudotos lėšos 
turėtų būti vėl skiriamos pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį; primena savo 
poziciją, kad kitoje DFP programai „Europos horizontas“ reikia skirti bent 120 mln. 
EUR 2018 m. kainomis;

6. pabrėžia, kad MVĮ yra labai svarbi Sąjungos ekonomikos dalis, nes jos sukuria daug 
darbo vietų Sąjungoje; mano, kad būtina sukurti MVĮ palankią verslo aplinką ir remti 
MVĮ branduolius ir tinklus; todėl palankiai vertina tai, kad padidintas MVĮ priemonės 
finansavimas; susirūpinęs pažymi, kad Taryba sumažino lėšas, skirtas inovacijoms MVĮ 
didinti, o tai Sąjungos įmonėms siunčia prieštaringą signalą;

7. pabrėžia, kaip svarbu siekti bendrosios skaitmeninės rinkos tikslų – didinti Sąjungos 
skaitmeninimą ir skaitmeninę Sąjungos ekonomikos, viešojo sektoriaus ir piliečių 
įtrauktį; šiuo atžvilgiu pripažįsta tokių iniciatyvų kaip „WiFi4EU“ svarbą; apgailestauja, 
kad Taryba pasiūlė sumažinti lėšas, skiriamas šiai iniciatyvai;

8. pabrėžia, kad reikia reformuoti Sąjungos judumo sektorių, kad Sąjungoje būtų 
užtikrintas tvarus, švarus ir konkurencingas transportas, kad Sąjungos automobilių 
pramonė būtų pritaikyta ateities poreikiams ir kad būtų pasiekti klimato kaitos tikslai; 
todėl pabrėžia, kad reikia skirti pakankamai lėšų toms programoms, kuriomis remiami 
šie tikslai, pvz., programoms „Horizontas“, „EITP – Transportas“ ir 2 kuro elementų ir 
vandenilio (2 KEV) bendrajai įmonei; todėl yra susirūpinęs dėl Tarybos siūlomo lėšų 
mažinimo poveikio siekiui sukurti efektyviai išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir integruotą Sąjungos transporto sistemą;

9. labai apgailestauja, kad Komisijos pasiūlytas biudžetas ir vėl yra daug mažesnis nei 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) prašytas 
biudžetas ir kad dėl to gali būti pakenkta ACER veikimui ir jos gebėjimui atlikti 
stebėsenos ir rinkos skaidrumo užduotis, net neminint papildomų naujausiais teisės 
aktais jai patikėtų užduočių;

10. pakartoja, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas turi būti didinamos siekiant 
gerinti prieigą prie žinių, skatinti socialinį vystymąsi ir kelti gyvenimo lygio kokybę;

11. atsižvelgdamas į visas jo įgaliojimų sričiai priklausančias agentūras (ACER, Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC), Europos Sąjungos kibernetinio 
saugumo agentūra (ENISA) ir Europos GNSS agentūra (GSA)), ragina numatyti tokį 
asignavimų ir darbuotojų lygį, kokio prašė šios agentūros; primygtinai ragina didinti 
finansinius ir personalo išteklius atsižvelgiant į atitinkamų agentūrų užduočių išplėtimą 
ir rengiantis naujų teisės aktų įgyvendinimui, taip pat atsižvelgiant į poreikį planuoti 
būsimas funkcijas ir atsakomybę; pažymi, kad GSA susiduria su naujais iššūkiais, 
susijusiais su saugumu ir kitomis jautriomis sritimis, kuriose užsakomosios paslaugos 
gali sumažinti saugumą ir išlaidų veiksmingumą ir gali lemti ekspertinių žinių 
praradimą; todėl būtina įdarbinti ir išlaikyti aukštos specializacijos ekspertus;

12. primena Parlamento, Tarybos ir Komisijos įsipareigojimą, prisiimtą prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1953 pridėtame bendrame pareiškime1, 

1 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1953, kuriuo iš dalies keičiami 
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kuriuo siekiama užtikrinti bendrą 120 mln. EUR finansavimą interneto ryšio vietos 
bendruomenėse rėmimui trejų metų laikotarpiu siekiant, kad iniciatyva būtų tikros 
europinės sėkmės teikiant naudą vietos bendruomenėms ir piliečiams pavyzdys; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad paskelbus du kvietimus teikti paraiškas daugiau kaip 
23 000 savivaldybių iš visos Sąjungos užsiregistravo „WiFi4EU“ portale ir kad 6 200 
savivaldybių jau suteikti „WiFi4EU“ čekiai, parodant, kad iniciatyva įgyvendinama 
sėkmingai;

13. ragina skirti papildomų lėšų siekiant paspartinti švaresnių technologijų plėtojimą ir 
diegimą, taip pat skirti papildomų lėšų siekiant palengvinti teisingą intensyviai anglis 
naudojančių ir daugiau anglies dioksido išmetančių regionų perėjimą ir taip padėti 
vykdyti įsipareigojimus, kuriuos Sąjunga prisiėmė pagal Paryžiaus susitarimą, be kita 
ko, toliau įgyvendinant esamus ir pradedant įgyvendinti naujus bandomuosius projektus 
ir parengiamuosius veiksmus; pakartoja Europos Parlamento pasiūlymą kitoje 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje programoje sukurti Teisingo perėjimo fondą, siekiant 
švelninti visuomeninį, socialinį ir ekonominį poveikį bei su aplinka susijusį poveikį 
darbuotojams ir bendruomenėms, kurie nukenčia vykdant perėjimą nuo anglių ir 
atsisakant priklausomybės nuo anglies dioksidą išmetančių technologijų; pabrėžia, kad 
reikia ir toliau remti Sąjungos intensyviai anglis naudojančius ir daugiau anglies 
dioksido išmetančius regionus, kad jie būtų pasirengę pasinaudoti nauju Teisingo 
perėjimo fondu; 

14. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra pagrindiniai darnaus vystymosi 
veiksniai, ir primena Sąjungos ir jos valstybių narių įsipareigojimą siekti darnaus 
vystymosi tikslų; palankiai vertina Komisijos vertinimą, kad su klimato kaita susijusios 
išlaidos sudarys 21 proc. 2020 m. biudžeto, ir primena, kad šias pastangas reikia 
padidinti; apgailestauja dėl to, kad pagal siūlomą programos „Horizontas 2020“ 
biudžetą, taigi ir visu DFP laikotarpiu, turbūt bus nepasiekti jos nustatyti su klimatu ir 
tvarumu susijusių išlaidų tikslai; pabrėžia savo poziciją, kad, laikantis Sąjungos 
įsipareigojimo pagal Paryžiaus susitarimą, su klimatu susijusios išlaidos turėtų būti 
atitinkamai padidintos; atsižvelgdamas į tai, primena priimtą principą „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir Sąjungos tikslą pirmauti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių srityje;

15. ragina skirti papildomų asignavimų Europos infrastruktūros tinklų priemonei, visų 
pirma jos tvariosios energetikos ir IRT kryptims, siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta 
energetikos sąjunga, sujungtos izoliuotos rinkos, pašalintos likusios kliūtys ir sukurtas ir 
ateityje atsparus ES energetikos tinklas;

16. yra labai susirūpinęs dėl tebesitęsiančio netikrumo, susijusio su Jungtinės Karalystės 
išstojimu iš Europos Sąjungos; pabrėžia, kad reikia imtis finansinių atsargumo 
priemonių tuo atveju, jei JK visiškai arba iš dalies neprisidėtų prie 2020 m. biudžeto, 
todėl ragina visas kitas valstybes nares prisidėti ir visiškai kompensuoti JK įnašą, nes 
visos programos yra galutiniame etape ir Sąjungos lėšų gavėjams reikia tikrumo, kad 
Sąjunga vykdys savo įsipareigojimus;

17. pabrėžia, kad dėl neįvykdytų Sąjungos teisinių ir politinių įsipareigojimų dėl mokėjimų 

reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014, kiek tai susiję su interneto ryšio vietos bendruomenėse 
skatinimu (OL L 286, 2017 11 1, p. 1).
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asignavimų galėtų būti padaryta labai didelė žala Sąjungos patikimumui ir padarytas 
didelis neigiamas poveikis pasitikėjimui Sąjungos institucijų gebėjimu atlikti savo 
užduotis; pabrėžia, jog šis klausimas ypač svarbus dėl to, kad Sąjunga baigia įgyvendinti 
dabartinę DFP ir kad todėl reikia paspartinti daugiamečių programų įgyvendinimą.
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