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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei speciale privind 
provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută inițiativele emblematice evidențiate în Strategia UE 2020; solicită un concept 
politic amplu pentru un viitor competitiv, social și sustenabil al UE și subliniază 
necesitatea de a realiza coeziunea socială, economică și teritorială a UE; subliniază că, 
dacă se dorește realizarea obiectivelor-cheie ale UE pentru 2020, multe dintre acestea 
legate de politicile UE în domeniul industriei, cercetării și energiei, inițiativele 
emblematice ale UE descrise în Strategia UE 2020 necesită un sprijin financiar solid, 
credibil și durabil din partea UE, fiind necesară, de asemenea, rezolvarea concomitentă a 
problemei actuale a fragmentării instrumentelor de finanțare ale UE; de aceea, solicită 
includerea sumelor de referință pentru inițiativele emblematice în Cadrul financiar 
multianual (CFM) pentru 2013;

2. subliniază necesitatea garantării unor resurse financiare pe termen lung în următorul cadru 
financiar multianual pentru programele emblematice pe termen lung, existente și noi, în 
domeniul competitivității pentru creștere și dezvoltare și, în special, pentru orice 
monitorizare strategică a programelor pe termen lung existente; reamintește că punerea în 
aplicare a acestora presupune o monitorizare și evaluare intensă, precum și flexibilitate și 
simplificare bugetară pentru creșterea performanțelor programelor europene; subliniază 
necesitatea de a analiza modul de cheltuire a fondurilor UE din punctul de vedere al 
valorii adăugate, inclusiv printr-o mai bună coordonare între bugetele naționale și bugetul 
UE;

3. subliniază că provocările pe termen lung legate de competitivitatea și creșterea durabilă a 
UE trebuie să se reflecte în resursele bugetare, care nu trebuie să pericliteze finanțările 
actuale ale programelor UE aflate în curs de desfășurare; subliniază importanța cercetării, 
inovării, a societății informaționale și a energiei în abordarea provocărilor societale 
majore precum creșterea economică, schimbările climatice, împuținarea energiei și a 
resurselor, sănătatea și îmbătrânirea populației;

4. consideră că UE ar trebui să-și concentreze fondurile pe politici cu valoare adăugată la 
nivel european, respectând principiile subsidiarității, proporționalității și solidarității; 
subliniază faptul că infrastructurile în domeniul cercetării, energiei și TIC sunt exemple de 
valoare adăugată la nivel european;

5. îndeamnă Comisia să sporească eficiența și eficacitatea viitoarelor seturi de instrumente 
financiare printr-o mai bună monitorizare și raportare privind indicatorii calitativi de 
performanță;

6. consideră că trebuie asigurată o finanțare adecvată pentru a onora acordurile internaționale 
semnate de UE;

Politica energetică 
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7. este de opinie că noul cadru financiar multianual ar trebui să reflecte prioritățile și 
obiectivele politice ale UE în politicile privind energia și schimbările climatice, după cum 
s-a subliniat în mai multe rezoluții ale Parlamentului European, precum rezoluția intitulată 
Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-20201 și, mai ales, rezoluția 
referitoare la Strategia UE 20202; subliniază că Uniunea necesită o viziune pe termen lung 
pentru o politică energetică eficientă și sustenabilă până în 2050; constată că sunt necesare 
investiții substanțiale în infrastructura energetică europeană pentru a nu periclita realizarea 
obiectivelor UE 2020 și a obiectivelor pe termen lung pentru 2050;

8. solicită creșterea cotei din bugetul UE alocată energiei și constată potențialul pe care îl au 
alte instrumente financiare cu valoare adăugată efectivă la nivel european pentru a 
contribui la finanțarea principalelor proiecte de infrastructură energetică prioritare în 
Europa într-un mod echilibrat din punct de vedere geografic și în situația în care nu pot fi 
finanțate de piață, precum și pentru crește finanțarea la nivel european a tehnologiilor 
energetice noi și regenerabile și a politicilor și măsurilor în domeniul eficienței energetice 
și a economisirii energiei; afirmă că acestea din urmă ar trebui să rămână priorități-cheie 
în orice viitoare strategie energetică, reducând necesitatea unor noi infrastructuri 
energetice suplimentare;

9. subliniază necesitatea de a se asigura finanțarea pe termen lung în vederea dezvoltării 
tehnologiilor inovatoare, cu emisii scăzute de carbon, care vor fi necesare pe termen lung 
și care sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă și crearea de noi piețe pentru industria 
europeană; solicită punerea în aplicare imediată a Planului strategic european pentru 
tehnologii energetice (planul SET), care conține acțiuni concrete pentru cercetarea în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, sustenabile și eficiente, cu emisii scăzute de 
carbon, care reprezintă un pas uriaș pentru sistemul energetic al UE; solicită, de asemenea, 
orientarea finanțării UE către proiecte descentralizate, de mică amploare din acest 
domeniu; subliniază necesitatea sprijinului financiar public în acest domeniu; subliniază 
necesitatea suplimentării finanțării activităților de cercetare, dezvoltare tehnologică și 
demonstrative din domeniul energetic pentru a dezvolta energii nepoluante, la prețuri 
accesibile pentru toți;

10. subliniază necesitatea de a crește la maximum impactul finanțării europene prin preluarea 
unui rol de catalizator în mobilizarea, punerea în comun și crearea unui efect de pârghie 
pentru resursele publice și private destinate infrastructurilor de interes european, inclusiv 
coridorul sudic al gazelor naturale și alte trasee pentru diversificarea surselor de 
aprovizionare cu gaze;

Politică industrială

11. salută faptul că Strategia UE 2020 scoate în evidență importanța politicii industriale 
pentru creșterea durabilă, bunăstarea economică și socială și ocuparea forței de muncă în 
Europa; solicită o viziune globală pentru industria europeană în anul 2020, cu scopul de a 
asigura menținerea și dezvoltarea în continuare a unei baze industriale diversificate, 
competitive, sustenabile și cu consum redus de carbon și crearea, în acest mod, de noi 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2010 intitulată Către o nouă strategie energetică 
pentru Europa 2011-2020, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Rezoluția Parlamentului European din 16 iunie 2010 referitoare la UE 2020 (P7_TA(2010)0223)
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locuri de muncă; sprijină ferm menținerea instrumentelor de garanție în sfera 
Programului-cadru pentru competitivitate și inovare și solicită prelungirea și extinderea 
substanțială a acestui program-cadru; solicită Comisiei ca următoarea generație de 
programe să pună un accent mai mare asupra instrumentelor financiare de tip „mezanin” și 
să le sprijine prin intermediul fondurilor și mecanismelor cu partajare a riscurilor;

12. reamintește apelul făcut de Parlamentul European la 10 martie 2009 în vederea sporirii 
într-o mai mare măsură a vizibilității și conștientizării acțiunilor politicii privind IMM-
urile prin comasarea instrumentelor comunitare și a fondurilor pentru IMM-uri în cadrul 
unei linii bugetare separate din bugetul UE;

13. subliniază necesitatea de a asigura alocarea unor instrumente de finanțare bugetară 
adecvate pentru sprijinirea obiectivelor inițiativei emblematice din cadrul Strategiei 
privind eficiența resurselor propusă de Comisie în 2011;

14. subliniază necesitatea întăririi rolului Băncii Europene de Investiții (BEI) în finanțarea 
activităților de cercetare și inovare, îndeosebi în ceea ce privește proiectele de inovare 
industrială;

15. salută propunerea Comisiei de a explora noi surse de finanțare pentru proiectele de 
investiții europene majore în domenii precum energia, transportul și TIC cu valoare 
adăugată clară;

Cercetarea, inovarea și dezvoltarea

16. consideră că cercetarea, inovarea și dezvoltarea prospere contribuie la abordarea 
principalelor provocări societale ale perioadei actuale, cum ar fi schimbările climatice, 
eficiența resurselor, sănătatea și îmbătrânirea populației, amenajarea urbană și mobilitatea, 
aprovizionarea cu alimente și apă; reamintește obiectivul UE de a-și consolida bazele 
științifice și tehnologice prin realizarea unui spațiu european de cercetare; recunoaște rolul 
cheie al programelor UE cu orientare politică, transnaționale și care promovează 
colaborarea, grupează competențele în materie de cercetare și inovare pentru a răspunde 
problemelor politice la nivel european și a urmări obiective societale majore; recunoaște 
rolul Institutului European de Inovare și Tehnologie în calitatea sa de forță motrice pentru 
creșterea durabilă și competitivitatea UE prin stimularea inovării de prim rang la nivel 
mondial și solicită extinderea și finanțarea corespunzătoare a domeniilor prioritare ale 
Comunităților cunoașterii și inovării; subliniază importanța continuării eforturilor de a 
simplifica finanțarea cercetării, inovării și dezvoltării și a asigurării accesului la finanțare 
pentru institute de cercetare, firme și organizații civice mai mici;

17. subliniază faptul că competitivitatea UE depinde într-o foarte mare măsură de capacitatea 
de inovare, de structurile de cercetare și dezvoltare și de legătura dintre inovare și procesul 
de fabricare;

18. subliniază necesitatea suplimentării, stimulării și asigurării finanțării pentru cercetare, 
inovare și dezvoltare în UE prin creșterea semnificativă a fondurilor alocate cercetării 
începând cu 2013 și necesitatea de a continua eforturile de simplificare a finanțării pentru 
cercetare, inovare și dezvoltare și de a asigura o gestionare adecvată a programelor; 
solicită în mod deosebit concentrarea viitoarelor programe de finanțare pentru cercetare, 
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inovare și dezvoltare asupra temelor majore ale societății, realizând, astfel, o mai mare 
securitate a resurselor și eficiență; solicită o cooperare internațională mai intensă în 
domeniul cercetării și dezvoltării și alocarea unor fonduri suplimentare pentru programele 
în domeniul mobilității; consideră că sprijinul acordat de UE pentru proiecte de mare 
amploare nu ar trebui să pună într-o postură de inferioritate finanțarea destinată cercetării 
în alte domenii și că implementarea unor astfel de proiecte ar trebui monitorizată în mod 
corespunzător;

19. subliniază că inovarea este unul dintre principalii factori care contribuie la competitivitate 
și creștere; solicită stabilirea unei legături mai strânse între cercetarea fundamentală și 
inovarea industrială; subliniază succesul mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor 
(RSFF) și încurajează punerea la dispoziție a mai multor fonduri în cadrul acestui 
mecanism; consideră că PC8 ar trebui să ia în considerare întregul lanț al inovării, de la 
cercetarea la granițele cunoașterii la dezvoltarea tehnologică, demonstrație, diseminare, 
valorificarea rezultatelor și integrarea rapidă pe piață a rezultatelor; încurajează 
propunerile Comisiei privind un sistem unitar de protecție a brevetelor care ar duce la 
reducerea considerabilă a costurilor cu traducerea și administrative;

20. subliniază necesitatea de a îmbunătăți parteneriatele public-privat, inclusiv prin reducerea 
birocrației și simplificarea procedurilor existente; solicită Comisiei să implementeze o 
abordare a programelor mai axată pe rezultate și performanțe;

Societatea informațională

21. consideră că Europa ar trebui să aibă rol de lider în crearea și aplicarea TIC; consideră că 
utilizarea TIC contribuie la depășirea provocărilor structurale actuale, și la realizarea unei 
creșteri economice viabile; subliniază importanța continuării eforturilor pentru asigurarea, 
până în 2020, a unui acces universal și de mare viteză la rețeaua în bandă largă de mare 
viteză, atât fixă, cât și mobilă, pentru toți cetățenii și consumatorii, în special în statele 
membre mai slab dezvoltate, precum și promovarea e-inițiativelor care să asigure 
realizarea rapidă a obiectivelor Agendei digitale a UE;

22. solicită Comisiei să coopereze mai strâns cu regiunile pentru a le ajuta să își mărească 
capacitatea de a absorbi fondurile structurale și de dezvoltare rurală alocate investițiilor în 
infrastructura pentru comunicațiile în bandă largă și să ofere într-o mai mare măsură 
îndrumări privind utilizarea fondurilor din cadrul parteneriatelor public-privat și a altor 
instrumente de finanțare;

23. subliniază faptul că costurile aferente construcțiilor civile reprezintă un procent ridicat din 
costul instalării de noi infrastructuri fixe și mobile și că acest lucru s-ar putea reduce prin 
îmbunătățirea planificării și a sinergiilor dintre programe; de aceea, solicită o mai bună 
coordonare și integrare a programelor de infrastructură printr-o mai bună planificare la 
nivel național, regional și local pentru a realiza reduceri de costuri și a stimula investițiile;

24. susține inițiativa Comisiei de a conlucra cu BEI pentru a crește disponibilitatea fondurilor 
pentru rețelele de ultimă generație și subliniază necesitatea canalizării unor astfel de 
fonduri către proiectele de infrastructuri deschise care susțin o diversitate de servicii;

25. solicită Comisiei și BEI să elaboreze propuneri concrete vizând noi instrumente financiare 
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care să completeze mijloacele actuale de finanțare a infrastructurii pentru banda largă, 
inclusiv instrumente de garantare, de capital și de debit sau o combinație a acestora până 
în primăvara lui 2011;

Politica spațială

26. subliniază importanța strategică a sistemelor europene globale de radionavigație prin 
satelit (Galileo și EGNOS) și a platformei de monitorizare globală pentru mediu și 
securitate (GMES) și este convins că implementarea acestora va necesita o monitorizare și 
evaluare intensă; solicită plasarea în viitor a oricărei alocări de fonduri pentru inițiativele 
UE din domeniul spațial, precum Galileo, la o rubrică bugetară separată, în plus față de 
fondurile pentru cercetare și inovare; subliniază faptul că investițiile publice în astfel de 
proiecte trebuie să aducă beneficii sectorului public al UE prin rentabilitate financiară și 
prețuri mai accesibile pentru cetățenii UE;
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