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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātais budžets ir par 474,6 miljoniem EUR 
mazāks nekā 1.a izdevumu kategorijā noteiktais maksimālais apjoms, lai gan attiecīgās 
programmas ir pārsātinātas ar pieteikumiem un tās varētu viegli nodrošināt papildu 
līdzekļu izlietojumu; uzsver, ka 1.a izdevumu kategorijas programmas ir ārkārtīgi 
svarīgas, lai veicinātu inovācijas virzītu ekonomikas izaugsmi un veicinātu pāreju uz 
klimatneitrālu sabiedrību saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

2. uzsver, cik nozīmīga ir vadošās lomas inovācijā attīstība un papildinoši un revolucionāri 
pētījumi progresīvo tehnoloģiju jomā, lai sasniegtu Savienības politiskos mērķus, tādēļ 
noraida Padomes veiktos samazinājumus par kopējo summu 747,4 miljonu EUR apmērā 
1.a izdevumu kategorijā, tostarp samazinājumu par 424,9 miljoniem EUR vienotajam 
stratēģiskajam satvaram pētniecībai un inovācijai, jo īpaši svarīgās budžeta pozīcijās 
attiecībā uz to, lai stiprinātu pētniecību nākotnē un jaunās tehnoloģijas, stiprinātu 
Eiropas pētniecības infrastruktūru, tostarp e-infrastruktūras, un līderību informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā, un tostarp arī samazinājumu par 28 miljoniem EUR 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta IKT daļai un par 20 miljoniem EUR 
COSME, kas var apdraudēt Savienības centienus radīt ilgtspējīgu izaugsmi un 
kvalitatīvas darbvietas, kā arī Savienības centienus sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, un to, lai līdz 2050. gadam nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu neto nulles 
emisiju ekonomiku, vienlaikus nevienu neatstājot novārtā;

3. uzskata, ka jo īpaši DFS pēdējā gadā 1.a izdevumu kategorijā ir nepieciešams vērienīgs 
budžets saiknes veidošanai ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, saistībā ar kuru visām 
jaunajām programmām būs vajadzīgs laiks to pilnvērtīgai darbībai, lai nodrošinātu šo 
programmu pilnīgu funkcionalitāti un arī turpmāk sekmētu Savienības politikas 
prioritāšu sasniegšanu;

4. tādēļ prasa palielināt saistību apropriācijas līdz 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam 
apjomam un turklāt izmantot visus iespējamos elastības instrumentus, kas pieejami 
saskaņā ar DFS regulu, un īpašo Finanšu regulā paredzēto noteikumu par atcelto 
līdzekļu atkārtotu izmantošanu pētniecības projektiem, lai nodrošinātu pēc iespējas 
lielāku saistību apropriāciju līmeni 2020. gada budžetam;

5. atgādina, cik svarīga ir pētniecība un inovācija, lai risinātu sabiedrības problēmas un 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību; norāda uz pārmērīgi lielo pieteikumu skaitu dažādās 
programmās, piemēram, “Apvārsnis 2020” un COSME, kā rezultātā sekmīgu 
pieteikumu īpatsvars attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” ir mazāks 
salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS periodu, kas nozīmē, ka pētniecības un inovācijas 
jomā varētu finansēt vēl vairāk kvalitatīvu projektu, ja varētu nodrošināt pietiekamu 
Savienības finansējumu; uzsver, ka minētais ir jārisina, paredzot vērienīgāku budžetu 
2020. gadam un palielinot komplementaritāti ar citiem Savienības fondiem, finanšu 
instrumentiem, valstu programmām un privātajām investīcijām; uzskata, ka ar 
Savienības pētniecības un inovāciju finansējumu būtu jo īpaši jāatbalsta jomas, kurās ir 
nopietnas tirgus nepilnības un novārtā atstātas sabiedrības problēmas; tādēļ uzskata, ka 
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līdzekļi, par kuriem saistības ir atceltas, atkal būtu jādara pieejami saskaņā ar Finanšu 
regulas 15. panta 3. punktu; atkārtoti pauž savu nostāju — nākamajā DFS 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa” ir vajadzīgi vismaz 120 miljoni EUR 2018. gada 
cenās;

6. uzsver, ka MVU ir būtiska Savienības ekonomikas daļa, jo tie nodrošina daudz 
darbvietu Savienībā; uzskata, ka ir jāizveido MVU draudzīga uzņēmējdarbības vide, kā 
arī jāatbalsta MVU kopas un tīkli; tādēļ atzinīgi vērtē palielinājumu MVU 
instrumentam; ar bažām norāda uz Padomes samazinājumiem attiecībā uz inovācijas 
palielināšanu MVU, kas sniedz pretrunīgu vēstījumu Savienības uzņēmumiem;

7. uzsver, ka ir svarīgi sasniegt digitālā vienotā tirgus mērķus, lai uzlabotu Savienības 
digitalizāciju un Savienības ekonomikas, publiskā sektora un iedzīvotāju digitālo 
iekļautību; šajā sakarībā atzīst tādu iniciatīvu kā WiFi4EU nozīmību; pauž nožēlu par 
to, ka Padome ir ierosinājusi samazinājumus šai iniciatīvai;

8. uzsver, ka ir jāreformē Savienības mobilitātes nozare, lai panāktu, ka Savienībā ir 
ilgtspējīgs, ekoloģiski tīrs un konkurētspējīgs transports, sagatavotu nākotnei Savienības 
autorūpniecību un sasniegtu mūsu mērķus klimata jomā; tāpēc uzsver, ka ir jānodrošina 
pietiekams finansējums programmām, kas šos mērķus atbalsta, piemēram, “Apvārsnis”, 
EISI transporta sadaļai un kopuzņēmumam “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH 
2); tādēļ pauž bažas par to, kā ierosinātie Padomes samazinājumi ietekmēs resursu ziņā 
efektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Savienības transporta sistēmas 
sasniegšanu;

9. pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātais budžets atkal ir daudz zemāks par 
ACER pieprasīto budžetu un ka tas var apdraudēt ACER darbību un tās spēju veikt 
uzdevumus saistībā ar uzraudzību un tirgus pārredzamību, nemaz nerunājot par papildu 
uzdevumiem, kas tai uzticēti saskaņā ar nesen pieņemtajiem tiesību aktiem;

10. atkārtoti uzsver, ka ir jāpalielina ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, lai uzlabotu 
piekļuvi zināšanām, veicinātu sociālo attīstību un paaugstinātu dzīves līmeņa kvalitāti;

11. prasa, lai visām komitejas kompetencē esošajām aģentūrām (ACER, BEREC, ENISA un 
GSA) tiktu nodrošināts tāds apropriāciju un personāla līmenis, kādu šīs aģentūras ir 
pieprasījušas; uzstāj, ka finanšu un personāla resursi jāpalielina, ņemot vērā attiecīgo 
aģentūru uzdevumu paplašināšanu un sagatavojot jaunu tiesību aktu īstenošanu, kā arī 
ņemot vērā nepieciešamību plānot turpmākos uzdevumus un pienākumus; norāda, ka 
GSA saskaras ar jaunām problēmām, kas saistītas ar drošību un citām sensitīvām 
jomām, kurās ārpakalpojumu izmantošana var mazināt drošību un izmaksu efektivitāti 
un izraisīt specializēto zināšanu zudumu; tādēļ ir jāpieņem un jānotur darbā īpaši 
specializēti eksperti;

12. atgādina par kopīgajā paziņojumā, kas pievienots Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) 2017/19531, Parlamenta, Padomes un Komisijas pausto apņemšanos 
censties trīs gadu laikposmā nodrošināt kopējo finansējumu 120 miljonu EUR apmērā 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 25. oktobra Regula (ES) 2017/1953, ar ko attiecībā uz interneta 
savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (OV L 
286, 1.11.2017., 1. lpp.).
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interneta savienojamības veicināšanai vietējās kopienās, lai šī iniciatīva kļūtu par īstenu 
Eiropas sasniegumu, kas kalpotu vietējām kopienām un iedzīvotājiem; šajā sakarībā 
uzsver, ka pēc diviem uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus WiFi4EU portālā ir 
reģistrējušies vairāk nekā 23000 pašvaldību no visas Savienības un ka 6200 pašvaldību 
jau ir piešķirti WiFi4EU kuponi, apliecinot iniciatīvas panākumus;

13. prasa piešķirt papildu līdzekļus, lai paātrinātu tīrāku tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, 
kā arī papildu līdzekļus, lai veicinātu taisnīgu pārkārtošanu ogļu ieguves un 
oglekļietilpīgajos reģionos, nolūkā palīdzēt izpildīt saistības, ko Savienība uzņēmusies 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu, cita starpā turpinot esošos projektus un sagatavošanas 
darbības un uzsākot jaunus; atgādina par Eiropas Parlamenta priekšlikumu saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam izveidot taisnīgas pārkārtošanas fondu, 
lai risinātu jautājumus saistībā ar sociālo un sociālekonomisko ietekmi un ietekmi uz 
vidi, kuru izjūt darba ņēmēji un kopienas, ko negatīvi ietekmē pāreja no tādām nozarēm, 
kuras atkarīgas no oglēm un ir oglekļietilpīgas; uzsver nepieciešamību turpināt atbalstīt 
ogļu ieguves un oglekļietilpīgos reģionus Savienībā, lai tie būtu gatavi izmantot jaunu 
enerģētikas taisnīgas pārkārtošanas fondu; 

14. uzsver, ka pētniecība un inovācija ir galvenie ilgtspējīgas attīstības virzītājspēki, un 
atgādina par Savienības un tās dalībvalstu apņemšanos sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus; atzinīgi vērtē Komisijas aplēses par to, ka izdevumi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, sasniegs 21 % no 2020. gada budžeta, atgādina, ka šie centieni ir 
jāpalielina; pauž nožēlu par to, ka iespēja, ka ierosinātais budžets pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” sasniegs tai un tādējādi visam pašreizējās DFS periodam noteiktos 
klimata un ilgtspējas izdevumu mērķus, ir visai neliela; uzsver savu nostāju — ņemot 
vērā Savienības saistības, kas izriet no Parīzes nolīguma, ar klimatu saistītie izdevumi 
būtu atbilstīgi jāpalielina; šajā sakarībā atgādina par pieņemto principu 
“energoefektivitāte pirmajā vietā”, kā arī par Savienības mērķi ieņemt līderpozīcijas 
atjaunojamo energoresursu jomā;

15. prasa piešķirt papildu apropriācijas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, 
jo īpaši tā ilgtspējīgas enerģētikas un IKT virzienam, lai pabeigtu enerģētikas savienības 
izveidi un savienotu izolētus tirgus un novērstu atlikušos šķēršļus, kā arī izveidotu 
nākotnes izaicinājumiem gatavu ES enerģētikas tīklu;

16. pauž nopietnas bažas par pašreizējo nenoteiktību saistībā ar Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no Eiropas Savienības; uzsver, ka ir nepieciešami finanšu piesardzības 
pasākumi gadījumā, ja Apvienotā Karaliste pilnībā vai daļēji neveiktu iemaksas 
2020. gada budžetā, tāpēc aicina visas pārējās dalībvalstis iesaistīties un pilnībā 
kompensēt Apvienotās Karalistes ieguldījumu, jo visu programmu īstenošanā ir 
sasniegts to pēdējais posms un Savienības līdzekļu saņēmējiem ir nepieciešama 
noteiktība attiecībā uz to, ka Savienība ievēros savas saistības;

17. uzsver, ka Savienības nespēja izpildīt savas juridiskās un politiskās saistības saistībā ar 
maksājumu apropriācijām nopietni apdraudētu tās uzticamību un negatīvi ietekmētu 
uzticēšanos Savienības iestāžu spējai pildīt to uzdevumus; uzsver, ka vēl aktuālāku to 
padara fakts, ka Savienība drīzumā sasniegs spēkā esošās DFS beigu termiņu, un tāpēc 
ir ātri jāpanāk progress daudzgadu programmu īstenošanas procesā.
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