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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 dėl liepos mėn. Europos Vadovų Tarybos pasiekto susitarimo dėl 2021–
2027 m. DFP, susijusio su programomis, priklausančiomis ITRE komiteto 
kompetencijai; pabrėžia, kad visų šių programų finansiniai paketai yra žemesnio lygio 
už Komisijos iš pradžių 2018 m. pasiūlytą lygį ir žemesnio už lygį, kurį Europos 
Parlamentas laiko būtinu; yra tvirtai įsitikinęs, kad be pakankamo finansavimo kyla 
pavojus, jog šios programos negalės pasiekti savo politikos tikslų, todėl Sąjunga negalės 
pasiekti savo dvejopų tikslų – skaitmeninės ir žaliosios transformacijos; be to, pabrėžia, 
kad Sąjunga turėtų skirti pakankamą finansavimą, jei tikisi, kad moksliniai tyrimai ir 
inovacijos darys poveikį svarbiems uždaviniams, pvz., COVID-19 vakcinos sukūrimui, 
sveikatos priežiūros ir ekonomikos krizės įveikimui, ekonomikos priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimui, spartesnei energetikos pertvarkai, tapimui pirmaujančia 
naujų ir novatoriškų technologijų srityje, įmonių (ypač MVĮ) rėmimui atsigavimo 
procese; todėl pakartoja savo ketinimą derėtis dėl tikslinio pavyzdinių Sąjungos 
programų finansinio stiprinimo pagal kitą DFP;

2. todėl mano, kad pagal 2021 m. biudžetą turėtų būti siekiama panaudoti visą turimą 
maržą ir pasinaudoti visomis turimomis lankstumo priemonėmis, kad būtų sustiprintos 
visų pirma Sąjungos programos, kuriomis remiama ekologinė, efektyviai energiją ir 
išteklius naudojanti ir tvari skaitmeninė transformacija, kova su socialiniu ir 
ekonominiu COVID-19 pandemijos poveikiu ir skubus Sąjungos MVĮ, kurios labiausiai 
nukentėjo nuo krizės, atsigavimas; primygtinai reikalauja, kad 2021 m. biudžetu būtų 
labai prisidedama prie Europos žalioji kurso investicijų plano, kuriuo siekiama sukurti 
palankią sistemą, palengvinsiančią ir paskatinsiančią viešąsias ir privačiąsias 
investicijas, reikalingas perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui, konkurencingos ir 
įtraukios ekonomikos, finansavimo;

3. COVID-19 pandemijos poveikis ir pasekmės pagilino nuolatinius sveikatos sistemų 
trūkumus ir parodė, kad reikia investuoti į sveikatos mokslinius tyrimus, kad būtų 
užtikrinta sveikata kaip visiems naudinga viešoji gėrybė ir pagerinta piliečių gyvenimo 
kokybė; reikalingi nauji į žmones orientuotos sveikatos priežiūros metodai; todėl ragina 
pagal 2021 m. biudžetą labiau tai remti, kad visiems būtų užtikrinta galimybė naudotis 
diagnostika, terapija ir kokybiškomis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis;

4. visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad reikia papildomų lėšų programai „Europos 
horizontas“, naujai Skaitmeninės Europos programai, EITP skaitmeninės ekonomikos 
sektoriaus daliai ir Kosmoso programai, siekiant remti visuomenės ir pramonės 
skaitmeninę transformaciją, įskaitant Sąjungos darbuotojų ir piliečių kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, nes tai itin svarbu būsimam Europos klestėjimui 
sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis; pabrėžia, kad COVID-19 pandemija parodė, 
jog skaitmeninimas tampa vis svarbesnis kasdieniam ekonomikos veikimui, todėl prašo 
skirti pakankamai lėšų didesniam junglumui, investuojant į strateginius skaitmeninius 
pajėgumus (dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą, duomenų ir debesijos infrastruktūrą, 
didelės spartos tinklus), kuriais kuriama regioninė duomenų ekonomika ir tvarios vertės 
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grandinės;

5. be to, primygtinai reikalauja papildomų lėšų, kad Europos žaliasis kursas būtų 
sėkmingas, būtų tinkamai sprendžiama klimato krizė ir prisidedama prie perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir visuomenės iki 2050 m., laikantis Paryžiaus 
susitarimo; pažymi, kad šiuo tikslu reikia gerokai padidinti lėšas programoms „Europos 
horizontas“, „EITP – Energetika“ ir Kosmoso programai, taip pat Teisingos pertvarkos 
fondui;

6. pabrėžia, kad reikia remti Sąjungos konkurencingumą ir pramonės pajėgumus, todėl 
ragina skirti pakankamai lėšų MVĮ, labai mažoms įmonėms ir pradedančiosioms 
įmonėms, kurios labai nukentėjo nuo krizės, remti; be to, pabrėžia tokių programų kaip 
Europos gynybos fondas svarbą remiant strateginį Sąjungos savarankiškumą;

7. ragina Komisiją pateikti visapusišką ir išsamų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl klimato ir biologinės įvairovės aspektų integravimo tikslų siekimo, 
apskaitos ir patikrinimo ir prašo užtikrinti, kad Parlamentas aktyviai dalyvautų rengiant 
minėtas metodikas;

8. primena svarbų Sąjungos agentūrų vaidmenį padedant siekti Europos Parlamento ir 
Tarybos nustatytų politikos tikslų; todėl ragina visoms agentūroms numatyti 
pakankamai lėšų ir darbuotojų, atsižvelgiant į jų užduotis ir pareigas; ypač pabrėžia, kad 
reikia iš esmės sustiprinti Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą (ACER), kuri jau daugelį metų yra nepakankamai 
finansuojama ir turi nepakankamai darbuotojų, todėl gali kilti pavojus ACER veikimui 
ir gebėjimui vykdyti stebėsenos ir rinkos skaidrumo užduotis, taip pat papildomas 
užduotis, kurios jai pavestos naujausiais teisės aktais, įskaitant Švarios energijos 
dokumentų rinkinį; apgailestauja, kad Komisija ir vėl neišsprendė šios problemos savo 
biudžeto projekte; primena, kad nuo 2021 m. Europos pasaulinės palydovinės 
navigacijos sistemos (GNSS) agentūra bus pertvarkyta į Europos Sąjungos kosmoso 
programos agentūrą ir jai skirtų naujų užduočių sąrašas bus platus; atsižvelgdamas į tai, 
prašo atitinkamai padidinti šios agentūros biudžetą; primena savo 2020 m. gegužės 
14 d. rezoliuciją dėl BEREC paramos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo1, 
kurioje prašoma atitinkamai padidinti BEREC paramos agentūrai skirtą biudžetą, nes tai 
yra itin svarbu, kadangi BEREC šiuo metu priklausoma nuo išorės išteklių, todėl kyla 
rizika jos veiklos tęstinumui; be to, prašo pakoreguoti etatų planą ir tikslingai padidinti 
BEREC paramos agentūros biudžetą.

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0099.
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