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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. wyraża ubolewanie, że środki budżetowe zaproponowane przez Komisję są o 474,6 mln 
EUR niższe niż pułap w dziale 1a, choć zainteresowanie odpowiednimi programami jest 
wyższe niż wynikające z nich możliwości finansowania i programy te mogłyby z 
łatwością przyjąć dodatkowe fundusze;

2. odrzuca cięcia Rady opiewające na całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 1a, w tym 
obniżenie o 424,9 mln EUR środków na wspólne strategiczne ramy na rzecz badań 
naukowych i innowacji, o 28 mln EUR środków na komponent ICT w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” oraz o 20 mln EUR środków na program COSME, co grozi 
osłabieniem działań Unii w dziedzinie stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy;

3. uważa, że zwłaszcza w ostatnim roku obowiązywania wieloletnich ram finansowych w 
dziale 1a potrzebne są wysokie środki budżetowe, aby zagwarantować sprawne przejście 
do okresu obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych, gdyż podczas 
następnego okresu wszystkie nowe programy będą potrzebować czasu na osiągnięcie 
pełnego tempa realizacji;

4. wobec tego apeluje o zagwarantowanie środków na zobowiązania na poziomie równym 
pułapowi w dziale 1a, a ponadto o wykorzystanie wszystkich możliwych instrumentów 
elastyczności dostępnych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a 
także specjalnego zapisu w rozporządzeniu finansowym o ponownym wykorzystaniu 
umorzonych środków z myślą o projektach badawczych, aby w budżecie na 2020 r. 
znalazły się jak najwyższe środki na zobowiązania;

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń do różnych programów, takich jak „Horyzont 2020” 
i COSME, który to problem można rozwiązać w ramach ambitniejszego budżetu na 
2020 r.;

6. wyraża ubolewanie, że budżet zaproponowany przez Komisję po raz kolejny jest o wiele 
niższy niż środki, o które zwracała się Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER), oraz że może to zagrozić funkcjonowaniu tej 
agencji i osłabić jej zdolność do wykonywania dodatkowych zadań przekazanych ACER 
na mocy przyjętych niedawno przepisów prawnych;

7. w odniesieniu do wszystkich agencji wchodzących w zakres kompetencji komisji ITRE 
(ACER, BEREC, ENISA i GSA) apeluje o taki poziom środków i zasobów kadrowych, 
o jaki te agencje się zwracały;

8. przypomina, że we wspólnym oświadczeniu załączonym do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/19531 Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1953 z 25 października 2017 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności 
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zagwarantować finansowanie na rzecz upowszechniania łączności internetowej w 
społecznościach lokalnych w wysokości 120 mln EUR w okresie trzech lat, aby 
przedmiotowa inicjatywa odniosła rzeczywisty sukces w skali europejskiej z korzyścią 
dla społeczności lokalnych i obywateli;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby przyspieszyć rozwój i wdrażanie czystszych 
technologii z myślą o wywiązaniu się z zobowiązań podjętych przez Unię na mocy 
porozumienia paryskiego;

10. apeluje o dodatkowe środki na rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, zwłaszcza na jego 
komponenty dotyczące energii i ICT, aby połączyć ze sobą odizolowane rynki i usunąć 
ostatnie wąskie gardła.

internetowej w społecznościach lokalnych (Dz.U. L 286 z 1.11.2017, s. 1).


