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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;

2. respinge 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, 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 economică și locuri de muncă;

3. consideră că, în special în cursul ultimului an 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;

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. ia act de suprasubscrierea în ce privește diverse programe, cum ar fi Orizont 2020 și 
COSME, care ar putea fi abordate printr-un buget mai ambițios pentru 2020;

6. 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 suplimentare care i-au fost conferite prin 
legislația recentă;

7. 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;

8. reamintește angajamentul asumat de Parlament, Consiliu și Comisie într-o declarație 
comună anexată la Regulamentul (UE) 2017/1953 al Parlamentului European și al 
Consiliului1, care urmărește să asigure finanțarea globală pentru promovarea 
conectivității la internet în comunitățile locale, în cuantum de 120 de milioane EUR, pe 
o perioadă de trei ani, astfel încât inițiativa să devină un adevărat succes european în 
beneficiul comunităților locale și al cetățenilor;

9. solicită fonduri suplimentare pentru a accelera dezvoltarea și implementarea unor 
tehnologii ecologice care să contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniune 

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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în cadrul Acordului de la Paris;

10. solicită credite suplimentare pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei, în 
special pentru componentele sale energetice și TIC, pentru a se asigura că piețele izolate 
sunt conectate și că blocajele rămase sunt eliminate.


