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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. regretă că bugetul propus de Comisie este cu 474,6 milioane EUR sub plafonul de la 
rubrica 1a, chiar dacă programele pertinente sunt suprasubscrise și ar putea absorbi cu 
ușurință fonduri suplimentare; subliniază faptul că programele de la rubrica 1a sunt de o 
importanță majoră pentru a stimula creșterea economică bazată pe inovație și a contribui 
la tranziția spre o societate neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, în 
conformitate cu Acordul de la Paris;

2. subliniază importanța dezvoltării unei poziții de lider în inovare, precum și a cercetării 
progresive și disruptive în domeniul tehnologiilor avansate, pentru a atinge obiectivele 
politice ale Uniunii; respinge, așadar, reducerea de către Consiliu a sumei totale de 
747,4 milioane EUR de la rubrica 1a, din care 424,9 milioane EUR pentru Cadrul 
strategic comun pentru cercetare și inovare, în special la liniile bugetare relevante 
pentru a consolida cercetarea în domeniul tehnologiilor viitoare și emergente, a 
consolida infrastructura europeană de cercetare, inclusiv infrastructurile electronice și 
poziția de lider în domeniul tehnologiei informației și comunicării, incluzând și 28 
milioane EUR pentru componenta TIC a Mecanismului pentru interconectarea Europei 
și 20 milioane EUR pentru COSME, ceea ce riscă să submineze eforturile Uniunii de a 
genera creștere sustenabilă și locuri de muncă de înaltă calitate, precum și eforturile 
Uniunii de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și de a realiza o 
economie cu emisii nete de gaze cu efect de seră egale cu zero până în 2050, fără a lăsa 
pe nimeni în urmă;

3. consideră că, în special în cursul ultimului exercițiu al CFM, este necesar un buget 
ambițios la rubrica 1a pentru a construi o punte către viitorul CFM, în cadrul căruia 
toate noile programe vor avea nevoie de timp pentru a deveni pe deplin operaționale, 
pentru a se asigura că aceste programe sunt pe deplin funcționale și pot, astfel, contribui 
la realizarea priorităților politice ale Uniunii;

4. solicită, prin urmare, un nivel al creditelor de angajament până la plafonul rubricii 1a și, 
în plus, utilizarea tuturor instrumentelor de flexibilitate posibile disponibile în temeiul 
Regulamentului privind CFM și al dispoziției speciale privind reutilizarea fondurilor 
dezangajate pentru proiectele de cercetare prevăzute în Regulamentul financiar, pentru a 
asigura cel mai ridicat nivel posibil de credite de angajament pentru bugetul 2020;

5. reamintește că cercetarea și inovarea sunt importante pentru a combate provocările 
societale și a contribui la dezvoltarea sustenabilă; ia act de suprasubscrierea în ceea ce 
privește diverse programe, cum ar fi Orizont 2020 și COSME, care are drept rezultat o 
rată de succes mai scăzută a candidaturilor pentru programul Orizont 2020 față de 
perioada anteriorului CFM, ceea ce înseamnă că mult mai multe proiecte de înaltă 
calitate în domeniul cercetării și inovării ar putea fi finanțate, dacă s-ar pune la 
dispoziție suficiente fonduri ale Uniunii; subliniază că acest aspect trebuie abordat 
printr-un buget mai ambițios pentru 2020 și prin mărirea gradului de complementaritate 
cu alte fonduri ale Uniunii, instrumente financiare, programe naționale și investiții 
private; consideră că finanțarea pentru cercetare și inovare în Uniune ar trebui să 
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sprijine în special zonele afectate de disfuncționalități grave ale pieței și de provocări 
societale neglijate; consideră, așadar, că fondurile dezangajate ar trebui reconstituite, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar; reamintește 
poziția sa potrivit căreia, în următorul CFM, sunt necesare pentru Orizont Europa cel 
puțin 120 de milioane de euro, la prețurile din 2018;

6 subliniază că IMM-urile reprezintă o parte esențială din economia Uniunii, pentru că 
oferă un număr mare de locuri de muncă în Uniune; constată că este necesar să se creeze 
un mediu de afaceri propice IMM-urilor și să se sprijine grupurile și rețelele de IMM-
uri; salută, prin urmare, majorarea de la instrumentul pentru IMM-uri; ia act cu 
îngrijorare de reducerile propuse de Consiliu în ceea ce privește majorarea fondurilor 
destinate inovării pentru IMM-uri, care transmit un semnal contradictoriu companiilor 
din Uniune;

7. subliniază importanța atingerii obiectivelor pieței unice digitale pentru a extinde 
digitalizarea Uniunii și incluziunea digitală în economia Uniunii, în sectorul public și în 
rândul cetățenilor; recunoaște în acest sens importanța unor inițiative precum WiFi4EU; 
regretă reducerile propuse de Consiliu pentru această inițiativă;

8 subliniază necesitatea de a reforma sectorul mobilității din Uniune, 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 Orizont, MIE-Transport și întreprinderea comună Pile de combustie 
și hidrogen 2 (FCH 2); este, prin urmare, preocupat de efectul reducerilor propuse de 
Consiliu asupra realizării unui sistem de transport al Uniunii care să fie eficient din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologic, sigur și fără sincope;

9 regretă profund faptul că bugetul propus de Comisie este, din nou, mult mai mic decât 
cel solicitat de ACER și că acest fapt riscă să pună în pericol funcționarea ACER și 
capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile privind monitorizarea și transparența pieței și 
cu atât mai puțin sarcinile suplimentare care i-au fost conferite prin legislația recentă;

10 reiterează faptul că trebuie sporite investițiile în cercetare și inovare pentru a îmbunătăți 
accesul la cunoștințe, a promova dezvoltarea socială și a îmbunătăți calitatea nivelului 
de trai;

11 solicită, în ceea ce privește toate agențiile care intră în sfera sa de competență (ACER, 
OAREC, ENISA și GSA), un nivel de credite și personal solicitat de agențiile 
respective; insistă ca resursele financiare și de personal să fie mărite proporțional cu 
extinderea sarcinilor agențiilor în cauză și pentru a pregăti punerea în aplicare a noilor 
acte legislative, precum și în conformitate cu necesitatea de a planifica viitoarele lor 
roluri și responsabilități; constată că GSA se confruntă cu apariția unor noi provocări 
legate de securitate și de alte domenii dificile, în care externalizarea ar reduce, probabil, 
securitatea și rentabilitatea, și ar conduce la o pierdere a competențelor de specialitate; 
în consecință, este necesar să fie recrutați și păstrați experți cu o înaltă specializare;

12 reamintește angajamentul asumat de Parlament, Consiliu și Comisie într-o declarație 
comună anexată la Regulamentul (UE) 2017/1953 al Parlamentului European și al 
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Consiliului1, care urmărește să asigure finanțarea globală pentru promovarea 
conectivității la internet în comunitățile locale, în cuantum de 120 milioane EUR, pe o 
perioadă de trei ani, astfel încât inițiativa să devină un adevărat succes european în 
beneficiul comunităților locale și al cetățenilor; subliniază, în acest sens, că, în urma a 
două cereri de candidaturi, peste 23 000 de municipalități din întreaga Uniune s-au 
înregistrat pe portalul WiFi4EU și că 6 200 de municipalități au primit deja cupoane 
WiFi4EU, ceea ce demonstrează succesul inițiativei;

13. solicită fonduri suplimentare pentru a accelera dezvoltarea și implementarea unor 
tehnologii mai curate, precum și fonduri suplimentare care să faciliteze o tranziție 
echitabilă a regiunilor carbonifere și a regiunilor cu emisii ridicate de carbon, pentru a 
contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniune în cadrul Acordului de la 
Paris, inclusiv prin continuarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare existente, 
dar și prin lansarea altora noi; reamintește propunerea Parlamentului European de a 
institui Fondul pentru o tranziție echitabilă în următorul cadru financiar multianual 
2021-2027 care să abordeze impactul societal, socioeconomic și de mediu asupra 
lucrătorilor și comunităților afectate negativ de tranziția de la dependența de cărbune și 
carbon; subliniază necesitatea de a sprijini în continuare regiunile carbonifere și 
regiunile cu emisii ridicate de carbon din Uniune, pentru ca acestea să fie pregătite să 
beneficieze de un nou Fond pentru o tranziție energetică echitabilă; 

14. subliniază că cercetarea și inovarea sunt vectori-cheie pentru dezvoltarea sustenabilă și 
reamintește angajamentul pe care și l-au luat Uniunea și statele sale membre de a atinge 
obiectivele de dezvoltare durabilă; salută estimările Comisiei, conform cărora 
cheltuielile destinate combaterii schimbărilor climatice vor ajunge la 21 % din bugetul 
pe 2020, reamintește că aceste eforturi trebuie intensificate; regretă faptul că bugetul 
propus pentru Orizont 2020 cel mai probabil nu va atinge obiectivele de cheltuieli legate 
de climă și sustenabilitate și, prin urmare, nici întregul CFM actual; își subliniază 
poziția, conform căreia cheltuielile legate de climă ar trebui mărite în mod adecvat, ca 
urmare a angajamentului pe care și l-a asumat Uniunea în cadrul Acordului de la Paris; 
reamintește în acest context adoptarea principiului „eficiența energetică pe primul loc” 
precum și obiectivul ca Uniunea să devină numărul unu la surse regenerabile;

15. solicită credite suplimentare pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei, în 
special pentru componentele sale privind energia sustenabilă și TIC, pentru a se asigura 
că uniunea energetică este finalizată și că piețele izolate sunt conectate și că blocajele 
rămase sunt eliminate, dar și pentru o rețea energetică a UE care să fie rezilientă în fața 
evoluțiilor viitoare;

16. este profund îngrijorat de situația actuală incertă privind retragerea Regatului Unit din 
Uniunea Europeană; subliniază că sunt necesare măsuri de precauție în cazul în care 
Regatul Unit nu contribuie, parțial sau total, la bugetul pe 2020; prin urmare, face apel 
către celelalte state membre să intervină și să compenseze pe deplin contribuția 
Regatului Unit, deoarece toate programele se află în faza finală și beneficiarii fondurilor 
europene au nevoie de certitudinea că Uniunea își va onora angajamentele;

1 Regulamentul (UE) 2017/1953 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea 
conectivității la internet în comunitățile locale (JO L 286, 1.11.2017, p. 1).
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17. 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 rolurile vor avea mult de suferit; 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 rapid 
progrese.
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