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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. respinge reducerile propuse de Consiliu, de 4,5 % la creditele de angajament și de 1,4 % 

la creditele de plată în comparație cu propunerea Comisiei pentru liniile bugetare care 

vizează sectoarele industriei, cercetării și energiei de la rubrica 1a a bugetului Uniunii pe 

2018; ia act de majorarea cu 5,5 % a creditelor de angajament și cu 5,3 % a creditelor de 

plată pentru liniile bugetare care vizează sectoarele industriei, cercetării și energiei de la 

rubrica 1a a bugetului Uniunii pe 2018 în comparație cu 2017; salută faptul că bugetul 

pentru 2018 propus de Comisie se concentrează pe succesul generațiilor tinere și pe 

crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate; remarcă noile niveluri, mai ridicate, 

de susținere pentru tinerii cercetători propuse de Comisie; în acest context, dezaprobă 

tăierile de fonduri propuse de Consiliu în programele de antreprenoriat oferite de EIT; 

2. regretă profund tăierile de fonduri considerabile de 0,5 miliarde EUR în credite de 

angajament și de 120 de milioane EUR în credite de plată aplicate Cadrului strategic 

comun pentru cercetare și inovare, acestea având efecte negative considerabile asupra 

Orizont 2020; ia act de faptul că aceste reduceri sunt propuse în ciuda faptului că, în 

prezent, în domeniul cercetării și al dezvoltării se înregistrează un deficit de investiții de 

aproximativ 150 de miliarde EUR pe an; intenționează, prin urmare, să adopte măsuri 

pentru a anula toate reducerile propuse de Consiliu; este îngrijorat din cauză că fondurile 

insuficiente alocate programului Orizont 2020 au avut ca urmare o rată de succes scăzută 

a solicitărilor de finanțare; invită Comisia să respecte împărțirea pe categorii a bugetului 

programului Orizont 2020, astfel cum este descrisă în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 

1291/2013; 

3. cere să se restabilească profilul anual inițial al liniilor bugetare aferente programului 

Orizont 2020 și MIE care au fost reduse pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS, de 

exemplu prin recurgerea la toate mijloacele financiare disponibile în temeiul 

Regulamentului CFM existent; reamintește faptul că, în cursul negocierilor privind FEIS, 

Parlamentul a solicitat ca impactul negativ asupra celor două programe menționate 

anterior să fie redus în măsura în care este posibil; este îngrijorat din cauza faptului că 

extinderea propusă a FEIS poate slăbi din nou programul Orizont 2020 și MIE; 

4. reamintește că obiectivele uniunii energetice și obiectivele europene în materie de climă 

se numără printre principalele priorități legislative actuale; invită Comisia să pună la 

dispoziție resursele financiare necesare pentru realizarea de investiții în acest domeniu; 

consideră că ar trebui asigurate fondurile necesare pentru secțiunea MIE-Energie pentru a 

integra mai în profunzime piața energetică a Uniunii și este preocupat de reducerile 

propuse de Consiliu în ceea ce privește creditele de angajament și creditele de plată pentru 

această secțiune; 

5. subliniază că trebuie îndeplinite obiectivele pieței unice digitale, în vederea promovării 

incluziunii digitale pentru economia, sectorul public și cetățenii Uniunii și că, pentru 

aceasta, inițiative legislative precum WIFI4EU sunt cruciale; îi solicită Comisiei să 
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asigure o finanțare suficientă pentru liniile bugetare aferente și să își respecte 

angajamentul aferent investițiilor în WIFI4EU între 2017 și 2020; 

6. insistă ca Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 

Energiei (ACER) să i se aloce resurse financiare și umane suficiente pentru a putea face 

față extinderii mandatului său; constată, de asemenea, că resursele financiare și numărul 

de posturi suplimentare pentru Agenția GNSS European, care trebuie să își îndeplinească 

mandatul și să asigure gestionarea viitoare corespunzătoare și eficientă a programului 

Galileo, precum și pentru Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor, rămân insuficiente pentru ca ele să își poată îndeplini noile atribuții 

conferite de legislația Uniunii; 

7. este conștient de importanța deosebită a liniilor bugetare pentru „Provocări societale” și, 

mai precis, a liniei bugetare pentru îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul 

vieții pentru creșterea nivelului de trai în Uniune; încurajează Comisia să mențină fonduri 

suficiente în acest scop și regretă reducerile propuse de Consiliu; 

8. subliniază că IMM-urile sunt o componentă esențială a economiei Uniunii, deoarece oferă 

un număr mare de locuri de muncă în cadrul Uniunii și relevă necesitatea de a crea un 

mediu de afaceri propice IMM-urilor și de a sprijini grupurile și rețelele de IMM-uri; 

salută suplimentarea fondurilor pentru Instrumentul dedicat IMM-urilor și pentru 

continuarea FEIS în propunerea Comisiei; constată totuși cu profundă îngrijorare faptul că 

reducerile propuse de Comisie la bugetul COSME și cele propuse de Consiliu la 

Instrumentul dedicat IMM-urilor transmit un semnal contradictoriu întreprinderilor 

europene; 

9. ia act de acțiunea pregătitoare pentru apărare; subliniază, cu toate acestea, că o astfel de 

activitate ar trebui să fie dotată cu noi resurse, dat fiind impactul său semnificativ asupra 

bugetului Uniunii; subliniază că fereastra de cercetare are nevoie de finanțare 

suplimentară în cadrul CFM-ului pentru perioada de după 2020; se arată îngrijorat de 

concentrarea creditelor pe palierul MIE-Energie pentru a pune la dispoziție resurse în 

perioada 2019-2020 pentru, de exemplu, industria de apărare a UE; 

10. ia notă de majorarea acordată programelor de asistență pentru dezafectare nucleară; 

recunoaște necesitatea asistenței financiare pentru dezafectare, dar regretă întârzierile 

înregistrate în desfășurarea programelor; invită Comisia să facă majorări bine cumpănite 

și rezonabile, ținând cont de aceste întârzieri; 

11. subliniază că, în situația în care Uniunea nu-și va respecta angajamentele legale și politice 

privind creditele de plată, credibilitatea acesteia și încrederea în capacitatea instituțiilor 

Uniunii de a-și îndeplini rolul vor avea mult de suferit. 
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