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WSKAZÓWKI
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1. odrzuca proponowane przez Radę obniżenie środków na zobowiązania o 4,5% i środków
na płatności o 1,4% w liniach budżetowych dotyczących przemysłu, badań naukowych i
energii w dziale 1a budżetu Unii na 2018 r. w porównaniu z wnioskiem Komisji; zwraca
uwagę na wzrost środków na zobowiązania o 5,5% oraz środków na płatności o 5,3% w
liniach budżetowych dotyczących przemysłu, badań naukowych i energii w dziale 1a
budżetu Unii na rok 2018 w porównaniu z rokiem 2017; wyraża zadowolenie, że celem
budżetu na rok 2018 jest w pierwszej kolejności pomyślność młodych pokoleń oraz
tworzenie stabilnych miejsc pracy wysokiej jakości, zgodnie z propozycją Komisji;
odnotowuje nowe wyższe wsparcie na rzecz młodych naukowców, zaproponowane przez
Komisję; w tym kontekście sprzeciwia się zaproponowanym przez Radę cięciom w
środkach na programy na rzecz przedsiębiorczości, udostępniane przez Europejski
Instytut Innowacji i Technologii;
2. wyraża głębokie ubolewanie z powodu znacznych cięć, jakich Rada dokonała w środkach
na zobowiązania (500 mln EUR) oraz w środkach na płatności (120 mln EUR) we
wspólnych ramach strategicznych w obszarze badań i innowacji, co ma zdecydowanie
negatywny wpływ na program „Horyzont 2020”; zauważa, że cięcia te proponuje się
mimo obecnego niedoboru środków na inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju,
szacowanego na ok. 150 mld EUR rocznie; wobec tego zamierza w całości przywrócić
środki, których odebranie zaproponowała Rada; wyraża zaniepokojenie, że
niewystarczające środki finansowe na program „Horyzont 2020” skutkowały niskim
wskaźnikiem pozytywnie rozpatrzonych wniosków; apeluje do Komisji o przestrzeganie
podziału środków budżetowych na program „Horyzont 2020” zgodnie z załącznikiem II
do rozporządzenia (UE) 1291/2013;
3. apeluje o przywrócenie pierwotnej rocznej wysokości środków w liniach budżetowych
przeznaczonych na program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”, które to
środki obniżono, aby zasilić fundusz gwarancyjny EFIS, w tym również poprzez
wykorzystanie wszystkich środków finansowych dostępnych na podstawie rozporządzenia
w sprawie obecnych wieloletnich ram finansowych; przypomina, że podczas negocjacji w
sprawie EFIS Parlament apelował o jak najdalej idące ograniczenie negatywnych skutków
w odniesieniu do tych dwóch programów; wyraża zaniepokojenie, że proponowane
rozszerzenie EFIS może ponownie doprowadzić do odpływu środków z programu
„Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”;
4. przypomina, że cele unii energetycznej oraz europejskie cele klimatyczne należą obecnie
do najważniejszych priorytetów ustawodawczych; wzywa Komisję do przeznaczenia
niezbędnych środków finansowych na inwestycje w tej dziedzinie; uważa, że należy
zadbać o niezbędne fundusze na instrument „Łącząc Europę” – Energia, aby doprowadzić
do pogłębienia integracji unijnego rynku energii, a także wyraża zaniepokojenie z powodu
propozycji Rady dotyczącej obniżenia środków na zobowiązania i środków na płatności w
odniesieniu do instrumentu „Łącząc Europę” – Energia;
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5. podkreśla, że cele jednolitego rynku cyfrowego muszą zostać osiągnięte, aby promować
włączenie cyfrowe z korzyścią dla gospodarki Unii, sektora publicznego i obywateli Unii,
a inicjatywy ustawodawcze takie jak WIFI4EU mają decydujące znaczenie dla realizacji
tych celów; apeluje do Komisji o udostępnienie wystarczających środków finansowych w
odpowiednich liniach budżetowych oraz o dotrzymanie zobowiązania dotyczącego
inwestycji w ramach programu WIFI4EU w latach 2017–2020;
6. domaga się udostępnienia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
wystarczających zasobów finansowych i kadrowych, aby była ona w stanie realizować
zadania wynikające z jej rozszerzonego mandatu; zauważa ponadto, że zasoby finansowe
i liczba dodatkowych stanowisk dla Agencji Europejskiego GNSS, której zadanie polega
na wypełnieniu jej mandatu i wspieraniu należytego i wydajnego zarządzania Galileo w
przyszłości, a także dla Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
oraz dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w dalszym ciągu są
niewystarczające, aby agencje te mogły realizować nowe zadania przekazane im na mocy
prawodawstwa unijnego;
7. zdaje sobie sprawę z dużej wagi linii budżetowych przeznaczonych na wyzwania
społeczne, a w szczególności linii budżetowej na poprawę zdrowia i dobrostanu w całym
okresie życia w celu podniesienia standardu życia w Unii; zachęca Komisję do
utrzymania wystarczająco wysokiego poziomu środków na te cele i wyraża ubolewanie z
powodu cięć zaproponowanych przez Radę;
8. podkreśla, że MŚP stanowią trzon gospodarki europejskiej, gdyż to one oferują bardzo
dużo miejsc pracy w Unii, a także dostrzega potrzebę zadbania o warunki sprzyjające
działalności gospodarczej MŚP oraz wspierania klastrów i sieci MŚP; z zadowoleniem
przyjmuje podwyższenie środków na instrument na rzecz MŚP i dalszą działalność EFIS,
zaproponowane przez Komisję; z głębokim zaniepokojeniem zauważa jednak, że cięcia
Komisji dotyczące programu COSME i cięcia Rady dotyczące instrumentu na rzecz MŚP
to sprzeczne sygnały dla europejskich przedsiębiorstw;
9. odnotowuje działanie przygotowawcze w dziedzinie obrony; podkreśla jednak, że na tego
rodzaju działalność należy przeznaczyć nowe zasoby z uwagi na jej poważny wpływ na
budżet Unii; podkreśla, że na pion badawczy potrzebne są dodatkowe fundusze w
wieloletnich ramach finansowych po roku 2020; wyraża zaniepokojenie z powodu
koncentracji wydatków na wstępie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Energia w
celu udostępnienia zasobów w latach 2019–2020, np. na obronę UE;
10. odnotowuje wzrost środków na programy pomocy na rzecz likwidacji obiektów
jądrowych; dostrzega potrzebę pomocy finansowej na rzecz likwidacji obiektów
jądrowych, ale ubolewa z powodu opóźnień w realizacji programów; apeluje do Komisji o
dobrze przemyślane i rozsądne podwyższenie środków, uwzględniające występujące
opóźnienia;
11. podkreśla, że niezdolność Unii do wywiązania się z zobowiązań prawnych i politycznych
dotyczących środków na płatności w poważnym stopniu zaszkodziłaby jej wiarygodności
i bardzo negatywnie wpłynęła na przekonanie, że instytucje Unii są zdolne do pełnienia
swojej roli.
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