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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele sugestii:

1. consideră că este absolut esențial ca obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020 
de a realiza o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii să fie atinse 
pentru a permite UE să iasă din criza economică și socială actuală și pentru a garanta 
competitivitatea sa viitoare într-o lume globalizată; consideră că este esențial ca bugetul 
Uniunii să fie reformat pentru a reflecta mai bine necesitățile financiare aferente abordării 
provocărilor secolului 21;

2. salută propunerea Comisiei de a introduce un sistem de resurse proprii mai corect, mai 
simplu și mai transparent care ar majora cota resurselor proprii în cadrul bugetului UE cu 
până la 60 % până în 2018, cel târziu; sprijină pe deplin propunerea Comisiei de a 
introduce începând din 2014 o taxă pe tranzacții financiare la nivelul întregii UE ca o 
resursă proprie a UE;

3. consideră că bugetul Uniunii poate fi un factor puternic de reformă dacă cheltuielile UE se 
axează pe domenii care stimulează creșterea economică, precum inovarea, cercetarea și 
dezvoltarea;

4. subliniază faptul că trebuie să se acorde prioritate unor domenii cum ar fi inovarea, 
cercetarea și dezvoltarea, investițiile strategice în rețelele de infrastructură transeuropene 
și politica externă față de alte domenii pentru a răspunde provocărilor economice și 
politice din prezent și din viitor;

5. subliniază faptul că unul dintre cele mai importante obiective ale UE este de a-și consolida 
competitivitatea și de a facilita transformarea economiei UE într-o economie bazată pe 
cunoaștere, lideră la nivel mondial; subliniază că următorul CFM ar trebui să sprijine acest 
proces în toate domeniile de politică ale UE;

6. subliniază rolul-cheie pe care bugetul UE trebuie să îl joace în realizarea obiectivelor 
stabilite de comun acord în cadrul Strategiei Europa 2020; subliniază faptul că scopul 
trebuie să fie un buget inteligent și modern, care să acorde prioritate obiectivelor politice 
principale ale Uniunii, mai ales domeniilor care generează creștere economică, și nu un 
buget mare și global; consideră că, dacă sunt distribuite în mod adecvat, fondurile UE pot 
declanșa și accelera măsuri cu o clară valoare adăugată europeană, pe care statele membre 
nu le pot realiza singure, și pot crea sinergii și complementarități cu activitățile statelor 
membre, ajutându-le astfel să se concentreze pe investiții fundamentale orientate spre 
viitor; așadar, salută propunerea Comisiei de a crește, comparativ cu actualul CFM 2007-
2013, finanțarea disponibilă pentru programele UE din domeniile cercetării, inovării, 
competitivității, IMM-urilor și infrastructurii; își exprimă convingerea fermă că alocările 
financiare propuse reprezintă minimul necesar și atrage atenția în mod hotărât asupra 
tentației unor state membre de a le reduce, întrucât acest lucru ar pune în pericol 
credibilitatea și angajamentul politic al UE față de creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă; subliniază totodată necesitatea de a asigura suficientă flexibilitate bugetară, 
astfel încât resursele bugetare să poată fi adaptate în mod adecvat la circumstanțele și 
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prioritățile în schimbare;

7. solicită o revizuire completă a cheltuielilor din cadrul financiar multianual actual, pentru a 
identifica, pe de-o parte, cheltuielile esențiale pentru atingerea obiectivelor politicilor 
Uniunii și, pe de altă parte, cheltuielile mai puțin relevante, având drept țintă realocarea 
unei proporții de 30 % din cheltuieli de la domeniile care nu mai sunt relevante la cele 
având prioritate ridicată, disponibilizând, astfel, resurse financiare pentru alte domenii;

8. subliniază, în special, nevoia de a consolida, a stimula și a garanta finanțarea activităților 
de cercetare, dezvoltare și inovare în UE, majorând în mod considerabil cheltuielile 
relevante din CFM 2014-2020 pentru programul Orizont 2020 și simplificând radical 
procedurile de finanțare, dar respectând în același timp cu strictețe principiul bunei 
gestiuni financiare; 

9. își exprimă convingerea că fondurile programului Orizont 2020 ar trebui să fie în 
concordanță cu prioritățile Strategiei Europa 2020 și ar trebui utilizate ca stimulent pentru 
activitățile cu valoare adăugată europeană, în vederea unei mai bune raționalizări a 
fondurilor publice ale UE și pentru creșterea efectului de levier asupra fondurilor private; 
consideră că minimum 15 % din bugetul programului Orizont 2020 ar trebui alocat IMM-
urilor;

10. subliniază valoarea adăugată asigurată de programele UE pentru IMM-uri, deoarece s-au 
dovedit foarte utile în sprijinirea eforturilor statelor membre de a garanta accesul IMM-
urilor la oportunitățile de finanțare și la piețele externe într-o perioadă de gravă criză 
financiară; consideră că ar trebui să se ofere în viitor un acces la finanțare mai bun, 
simplificat și raționalizat pentru toți actorii din sectoarele industriale din UE); consideră 
că domeniul de aplicare al instrumentelor financiare ar trebui extins, pentru a acoperi toate 
etapele ciclului de afaceri;

11. își exprimă convingerea fermă că ar trebui dublate sau cel puțin majorate în mod 
semnificativ cheltuielile alocate Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și 
IMM-uri (COSME);

12. consideră că dezvoltarea unei noi generații de sisteme energetice sustenabile în UE va 
necesita eforturi majore de investiții în cercetare și dezvoltare în domeniul energetic; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a spori finanțarea activităților de cercetare și 
dezvoltare tehnologică și de a menține proiectele demonstrative din domeniul energetic; 
solicită continuarea și suplimentarea bugetului programului „Energie Inteligentă-Europa” 
gestionat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare; solicită aplicarea 
integrală a Planului strategic european privind tehnologiile energetice (SET), care a fost 
deja adoptat; solicită Comisiei și Consiliului să clarifice finanțarea acestuia în noul CFM 
2014-2020; solicită Comisiei și Consiliului asigurarea finanțării adecvate pentru 
dezvoltarea rețelelor energetice inteligente;

13. subliniază importanța alocării unui nivel suficient de finanțare statelor membre care, în 
contextul negocierilor pentru aderarea la UE, s-au angajat să închidă și, ulterior, să 
dezafecteze reactoarele nucleare, recunoscând că această închidere timpurie reprezintă o 
povară financiară extraordinară pentru respectivele statele membre;
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14. subliniază importanța strategică a proiectelor de infrastructură la scară mare (precum 
ITER și GMES) pentru viitorul competitivității UE și pentru consolidarea sectoarelor sale 
industriale; consideră că finanțarea lor ar trebui garantată în bugetul UE pe baza unui 
buget multianual autonom și cuprinzător, independent de CFM (peste plafoanele CFM), în 
timp ce îmbunătățirile aduse guvernanței proiectelor industriale ar trebui să fie în 
continuare reglementate de normele din tratatele UE; subliniază că, dacă vor fi depășite 
costurile în procesul de implementare a oricărui proiect dintre acestea, ele ar trebui 
acoperite într-un mod care să nu pună în pericol finanțarea și implementarea cu succes a 
altor proiecte la scară mare și a altor politici ale Uniunii care contribuie la realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020;

15. consideră că, în contextul actual de constrângeri bugetare publice, efectul de levier asupra 
celorlalte surse de finanțare este absolut necesar pentru a realiza investițiile pe termen 
lung necesare pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020; are convingerea fermă 
că valoarea adăugată europeană crește, în special, acordând sprijin programelor pe termen 
lung, cu un grad ridicat de risc și costuri ridicate, care nu pot fi realizate la nivelul statelor 
membre; prin urmare, solicită adoptarea unor măsuri UE pentru a reduce riscurile 
prezentate de investițiile în activități la scară mare și a dezvolta o infrastructură energetică 
și o infrastructură TIC la nivel european, printre alte proiecte; salută, în acest sens, 
lansarea fazei-pilot din 2012-2013 a inițiativei de emitere a unor obligațiuni UE pentru 
finanțarea de proiecte, precum și propunerea Comisiei privind mecanismul Conectarea 
Europei (MCE), ca primi pași în această direcție; recomandă Comisiei să monitorizeze și 
să analizeze impactul cumulat al actelor legislative noi și al celor modificate asupra 
investițiilor pe termen lung din sectorul privat și să se asigure că sunt eliminate urgent 
barierele din calea investițiilor; subliniază necesitatea unei finanțări adecvate pentru MCE 
în vederea asigurării implementării sale, printre altele, cu scopul de a garanta alimentarea 
cu energie a Europei și de a realiza piața internă a UE, diversificând diferitele surse de 
alimentare, precum și de a contribui la dezvoltarea durabilă;

16. consideră însă că este necesar un proces de reflecție mai aprofundat în vederea 
îmbunătățirii sprijinului pentru investițiile pe termen lung din UE; subliniază necesitatea 
de a dezvolta și a consolida instrumente financiare de împărțire riscurilor, pe baza 
bugetului UE și necesitatea de a facilita, cu ajutorul lor, finanțarea investițiilor în 
sectoarele prioritare, care să includă o serie de proiecte mai extinse și mai diverse și care 
presupun riscuri diferite (o strategie de „portofoliu de proiecte”); își exprimă convingerea 
că ar trebui urmărite sinergiile și complementaritățile dintre sistemele UE și sistemele 
naționale pentru a maximiza potențialul de creștere al unor astfel de instrumente; 
subliniază că aceste instrumente trebuie susținute de criterii clare și transparente pentru 
eligibilitatea și selecția proiectelor;

17. subliniază cu convingere că reinvestirea profitului ar trebui să constituie principiul care să 
guverneze toate instrumentele financiare inovatoare; subliniază că acest principiu de 
reinvestire nu numai că generează economii pentru finanțele publice, ci și consolidează 
efectul multiplicator și de levier al acestor instrumente, contribuind astfel, în cele din 
urmă, la garantarea unui nivel mai ridicat de investiții în economie;

18. subliniază că trebuie facilitate și promovate interoperabilitatea și sinergiile dintre politica 
de coeziune și programele specifice (de exemplu Orizont 2020, COSME și MCE); își 
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exprimă convingerea că ar trebui încurajate finanțările combinate sau cumulative pentru a 
maximiza absorbția fondurilor UE disponibile în toate statele membre și astfel participarea 
lor la toate programele specifice, precum și pentru a realiza o dezvoltare economică mai 
echilibrată pe întreg teritoriul UE;

19. subliniază, în special, necesitatea de a finanța în continuare programul „Erasmus pentru 
tineri antreprenori” în cadrul financiar multianual 2014-2020; observă că acest program 
vizează promovarea întreprinderilor europene, schimbul de cunoștințe și modele de cele 
mai bune practici, precum și crearea de rețele și de parteneriate în acest sens;

20. subliniază că este necesar ca o majorare a bugetului operațional să fie însoțită de o 
majorare suficientă a bugetului administrativ pentru a asigura realizarea cu succes a 
programelor UE.
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