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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że priorytety w budżecie UE muszą odzwierciedlać wyzwania związane z 
trwałymi źródłami energii i zwalczaniem zmian klimatycznych; zauważa, że priorytety te 
będą wymagać dodatkowych środków budżetowych, zwłaszcza na finansowanie 
europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych i działań na 
rzecz wydajności energetycznej; ponownie zwraca uwagę, że owe środki budżetowe 
powinny mieć charakter uzupełniający i być przydzielane bez umniejszania istniejących 
funduszy na programy wspólnotowe w dziedzinie badań naukowych i innowacji;

2. jest głęboko zaniepokojony ograniczonym marginesem dostępnym w pozycji 1A, co 
oznacza, że niemożliwe będzie finansowanie nowych priorytetów poprzez realokację 
środków bez poważnego zagrożenia dla ważnych i już istniejących programów; dlatego 
też zaleca określenie dodatkowych środków finansowych, jeżeli mają się pojawić nowe 
zadania o charakterze priorytetowym;

3. zauważa podjęte niedawno decyzje budżetowe dotyczące finansowania projektu „Galileo” 
i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, a więc inicjatyw, które będą wymagać 
dokładnego monitorowania i oceny w czasie ich realizacji;

4. podkreśla, że należy dokładnie monitorować realizację siódmego programu ramowego 
oraz prace wspólnych przedsiębiorstw realizujących wspólne inicjatywy technologiczne, a 
zwłaszcza działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;

5. zadaje sobie pytanie, czy obecna tendencja do powoływania nowych agencji 
regulacyjnych, którym powierza się zadania administracyjne, takich jak zaproponowany 
europejski urząd ds. rynku urządzeń elektronicznych służących do łączności oraz agencja 
ds. współpracy organów regulacji rynku energii, oznacza rozwój we właściwym kierunku;
sugeruje, że zatrudnienie odpowiedniej liczby osób w działach Komisji zajmujących się 
priorytetowymi dziedzinami mogłoby się okazać lepszym sposobem osiągnięcia celów 
wyznaczonych w ramach strategii politycznych;

6. uważa, że z powodu ograniczonego marginesu dostępnego w pozycji 1A priorytetowego 
znaczenia powinna nabrać należyta realizacja i ocena bieżących projektów pilotażowych i 
działań przygotowawczych.
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