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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că provocările la adresa energiei durabile și combaterea schimbărilor climatice 
trebuie să se reflecte în prioritățile bugetului UE; observă că aceste priorități vor necesita 
resurse bugetare suplimentare, îndeosebi pentru finanțarea Planului european strategic 
pentru tehnologiile energetice și pentru promovarea eficienței energetice; reafirmă că 
aceste resurse bugetare ar trebui să suplimenteze, iar nu să afecteze finanțarea actuală a 
programelor comunitare în domeniul cercetării și inovației;

2. este profund îngrijorat de marja redusă disponibilă la capitolul 1a, ceea ce semnifică 
imposibilitatea finanțării de noi priorități prin realocare de resurse fără a submina 
semnificativ programele importante aflate în curs; recomandă, prin urmare, alocarea de 
resurse suplimentare, în cazul stabilirii de noi priorități;

3. ia act de recentele decizii bugetare de finanțare a proiectului Galileo și a Institutului 
european de inovare și tehnologie, inițiative ce vor necesita monitorizare și evaluare 
intense în decursul punerii lor în aplicare;

4. subliniază că punerea în aplicare a celui de al 7-lea program cadru, precum și activitatea 
întreprinderilor ce pun în aplicare inițiative tehnologice comune, și în mod deosebit a 
Consiliului european de cercetare, ar trebui monitorizate îndeaproape;

5. se îndoiește de utilitatea actualei tendințe de instituire de noi agenții de reglementare cu 
sarcini administrative, cum ar fi propusa Autoritate europeană pentru piața de comunicații 
electronice și Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul 
energetic; sugerează că o mai bună organizare a personalului departamentelor Comisiei 
responsabile pentru aceste domenii ar putea constitui o mai bună modalitate de îndeplinire 
a obiectivelor politicilor;

6. consideră că, dată fiind marja redusă disponibilă la capitolul 1a, prioritatea ar trebui să o 
constituie buna punerea în aplicare și evaluarea proiectelor-pilot și a acțiunilor 
pregătitoare în curs.
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