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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 3,61 % la creditele de angajament și de 

0,22 % la creditele de plată în comparație cu propunerea Comisiei pentru liniile 

bugetare legate de sfera de competențe a Comisiei ITRE de la rubrica 1a a bugetului 

Uniunii pe 2019; ia act de majorarea cu 3,9 % a creditelor de angajament și cu 1,8 % a 

creditelor de plată pentru liniile bugetare legate de sfera de competențe a Comisiei ITRE 

de la rubrica 1a a bugetului general al Uniunii în comparație cu 2018 în propunerea 

Comisiei; apreciază accentul pus de bugetul 2019 pe creșterea economică, inovare, 

competitivitate, digitalizare, sustenabilitate, schimbările climatice și tranziția către o 

economie foarte eficientă din punct de vedere energetic și bazată pe surse regenerabile, 

în conformitate cu Acordul de la Paris, și pe succesul cercetătorilor și antreprenorilor 

tineri și femei; 

2. consideră că cercetarea, IMM-urile și competitivitatea vor continua să joace un rol 

decisiv în crearea de locuri de muncă și în asigurarea creșterii economice în întreaga 

Uniune; consideră că în 2019 bugetul alocat programelor Orizont 2020 și Cosme ar 

trebui să fie suficient pentru a asigura continuarea acestor programe de succes. 

3. subliniază necesitatea de a ocupa poziția de lider în inovare și în tehnologii 

revoluționare; regretă, prin urmare, reducerile semnificative operate de Consiliu, de 0,3 

miliarde EUR la creditele de angajament și de 18 milioane EUR la creditele de plată din 

Cadrul strategic comun pentru cercetare și inovare, cu un impact negativ covârșitor 

asupra programului Orizont 2020, și regretă, în special, reducerile aduse liniilor 

bugetare relevante precum Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente 

și Consolidarea infrastructurii europene de cercetare, care urmăresc creșterea nivelului 

de trai, facilitarea accesului la cunoaștere și promovarea dezvoltării sociale și 

economice; ia act de propunerea Comisiei de majorare cu 8,5 % pentru Orizont 2020 la 

creditele de angajament pentru bugetul general 2019; reamintește îngrijorarea profundă 

privind subfinanțarea gravă a programului Orizont 2020 în cadrul CFM 2014-2020, 

având ca rezultat o rată mai scăzută de succes a cererilor de finanțare (11,6% și chiar 

3% pentru unele programe) decât în perioada CFM-ului precedent, ceea ce înseamnă că 

mai puține proiecte de înaltă calitate din domeniul cercetării și inovării primesc 

finanțare din partea Uniunii; prin urmare, își reafirmă profunda îngrijorare cu privire la 

nivelul scăzut de finanțare pentru Orizont 2020 propus de Comisie pentru următorul 

CFM și intenționează să asigure un minim necesar de 120 de miliarde EUR în prețuri 

din 2018 pentru acest program în cadrul negocierilor pentru CFM 2021-2027 și își 

afirmă răspicat poziția că, în urma Acordului de la Paris, cheltuielile legate de climă ar 

trebui să fie majorate semnificativ în comparație cu actualul CFM; 

4. consideră ca bugetul UE pe 2019 ar trebui să susțină toate instrumentele relevante 

pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, în special în regiunile UE rămase în 

urmă din punct de vedere economic, acordând o atenție deosebită promovării 

competențelor antreprenoriale și digitale; 

5. recunoaște importanța și succesul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS); 
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regretă că, pentru a obține finanțare suplimentară pentru FEIS, a trebuit să se taie din 

fondurile Orizont 2020; insistă că bugetul general al UE nu ar trebui să finanțeze 

inițiative noi în detrimentul programelor și politicilor existente ale Uniunii; 

intenționează să onoreze angajamentul Parlamentului din cursul negocierilor pentru 

FEIS de a reduce pe cât posibil impactul asupra acestui program și de a majora creditele 

pentru liniile afectate în 2019; 

6. reamintește importanța promovării unor sinergii ample între MIE-Transporturi și MIE-

Digital pentru a maximiza efectul de pârghie financiară pentru proiectele care urmăresc 

să stimuleze procesul de digitalizare a coridoarelor TEN-T; 

7. subliniază importanța finalizării uniunii energetice, îndeplinind în același timp 

obiectivele europene în materie de schimbări climatice prin respectarea Acordului de la 

Paris și atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale ONU; semnalează apelurile făcute 

de Parlamentul European în raportul său referitor la accelerarea inovării în domeniul 

energiei curate (2017/2084 (INI)) pentru o mai mare coerență între angajamentul 

Uniunii în cadrul Acordului de la Paris și politicile de finanțare a celor cinci dimensiuni 

ale uniunii energetice care se susțin reciproc; reamintește în acest context adoptarea 

principiului „în primul rând eficiență energetică” precum și obiectivul pe care și l-a 

propus Uniunea de a deveni numărul unu la surse regenerabile; îndeamnă Comisia să 

asigure finanțarea necesară pentru investiții în aceste domenii, precum și pentru 

dezvoltarea durabilă, combaterea sărăciei energetice și o tranziție justă și să garanteze 

condiții de concurență echitabile pentru industrie în procesul de tranziție către procese 

de producție mai puțin poluante pentru a obține o economie cu zero emisii de carbon în 

2050; în acest sens, se bucură că, potrivit estimărilor Comisiei, cheltuielile pentru 

combaterea schimbărilor climatice vor atinge 20,1 % din bugetul pe 2019, dar afirmă 

încă o dată că această propunere va conduce la o pondere de doar 19,3 % din bugetul 

Uniunii pe perioada 2014-2020 pentru măsurile legate de climă; consideră că pentru a 

atinge aceste obiective ar trebui menținute fondurile necesare în MIE; este îngrijorat de 

reducerile semnificative operate de Consiliu la angajamentele și plățile pentru MIE-

Energie; 

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

mai precis, a liniei bugetare pentru îmbunătățirea sănătății și stării de bine pe tot 

parcursul vieții pentru a crește nivelul de trai în Uniune; încurajează Comisia să mențină 

fonduri suficiente în acest scop și regretă reducerile propuse de Consiliu; 

9. subliniază importanța atingerii obiectivelor pieței unice digitale pentru a extinde 

digitalizarea Uniunii și incluziunea digitală în economia europeană, sectorul public și în 

rândul cetățenilor; recunoaște în acest sens importanța unor inițiative precum WiFi4EU; 

regretă tăierile de fonduri propuse de Consiliu pentru această inițiativă; 

10. subliniază că IMM-urile sunt o componentă esențială a economiei europene, deoarece 

oferă un număr mare de locuri de muncă în Uniune, și relevă necesitatea de a crea un 

mediu de afaceri propice IMM-urilor și de a sprijini grupurile și rețelele lor; constată, 

totuși, cu profundă îngrijorare reducerile aduse de Consiliu instrumentului IMM, care 

transmit un semnal contradictoriu întreprinderilor europene; 

11. ia act de Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP); 

subliniază că o astfel de activitate ar trebui să fie dotată cu noi resurse, dat fiind 
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impactul său semnificativ asupra bugetului Uniunii; își exprimă îngrijorarea cu privire 

la tăierile de fonduri aplicate de Consiliu pentru MIE și programele spațiale europene, 

precum „Lideri în sectorul spațial” și Copernicus pentru a finanța EDIDP, deoarece nu 

ar trebui luate resurse financiare de la programele civile pentru a sprijini programe din 

domeniul apărării; 

12. subliniază necesitatea de a reforma sectorul european al mobilității, pentru a asigura un 

transport sustenabil, curat și competitiv în Uniune, pentru ca industria automobilelor din 

Uniune să fie aptă pentru viitor și pentru a atinge obiectivele privind clima; subliniază, 

așadar, că este nevoie de fonduri suficiente pentru programele care sprijină aceste 

obiective, precum MIE-Transport și Întreprinderea comună Pile de combustie și 

hidrogen 2 (FCH 2); își exprimă astfel îngrijorarea față de reducerile operate de 

Consiliu la aceste programe; 

13. reamintește importanța unor resurse financiare și umane adecvate pentru toate agențiile 

din resortul ITRE, care să le permită să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător; 

subliniază faptul că reducerea cu 5 % și redistribuirea personalului se încheie o dată cu 

acest buget general și îndeamnă Comisia să se abțină de la acțiuni similare în viitor; 

insistă asupra necesității de a mări resursele proporțional cu înmulțirea sarcinilor 

agențiilor în cauză; salută, în acest sens, creșterea numărului de angajați pentru ENISA 

și GSA; constată cu îngrijorare că aceste suplimentări sunt insuficiente și cere, de 

asemenea, suplimentarea personalului ACER, pentru ca ele să își poată îndeplini 

mandatul, care presupune și a recruta și păstra experți cu un nivel înalt de specializare și 

a face planuri pentru roluri și responsabilități viitoare; 

14. subliniază că, cum Regatul Unit a declarat că va contribui la bugetele 2019 și 2020, 

retragerea Regatului Unit din Uniune nu este de așteptat să aibă un impact direct asupra 

programelor derulate sub coordonarea ITRE; 

15. subliniază că neonorarea de către Uniune a angajamentelor sale juridice și politice 

privind creditele de plată i-ar știrbi grav credibilitatea și ar avea consecințe negative 

grave asupra încrederii în capacitatea instituțiilor Uniunii de a-și îndeplini rolul și 

subliniază că această situație este agravată de faptul că Uniunea se apropie de sfârșitul 

actualului CFM și că, prin urmare, executarea programelor multianuale trebuie să facă 

progrese rapide. 
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