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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. wskazuje na poważne wyzwania, przed jakimi stoi Unia w dziedzinie energii, technologii 
informacyjnej, badań naukowych i innowacji, zwłaszcza w związku z koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 
pobudzenia rozwoju proekologicznej gospodarki, zapobiegania podziałowi 
informatycznemu oraz wprowadzania innowacji w następstwie kryzysu finansowego i 
załamania gospodarczego; uważa, że znaczne cięcia w liniach budżetowych, z których 
finansowana jest polityka mająca na celu sprostanie tym wyzwaniom, będą miały 
negatywny wpływ na trwałą odbudowę gospodarczą UE, rozwój regionalny i tworzenie 
miejsc pracy;

2. ubolewa w szczególności z powodu cięć zaproponowanych przez Radę w zakresie 7. 
programu ramowego, które mają wynosić ok. 6% środków na płatności oraz do 59% 
środków niektórych specjalnych linii budżetowych (linia budżetowa 08 01 05 03), co 
podważa cele strategii lizbońskiej; apeluje o odpowiednie finansowanie polityki w 
zakresie badań naukowych, zwracając szczególną uwagę na wspieranie udziału kobiet w 
badaniach oraz zwiększanie zrozumienia kwestii płci w celu ułatwienia równości między 
kobietami i mężczyznami;

3. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w zakresie energooszczędnego budownictwa, 
zakładów przemysłowych przyszłości i europejską inicjatywę na rzecz ekologicznych 
samochodów, stanowiących przykład obiecujących partnerstw publiczno-prywatnych, 
które mają być finansowane ze środków 7. programu ramowego w celu wsparcia 
przemysłu na drodze do rozwoju bardziej zrównoważonego ekologicznie transportu 
drogowego, nowych technologii i nowych ekologicznych materiałów;

4. podkreśla potrzebę pobudzenia produkcji odnawialnej energii, zwiększenia wydajności 
energetycznej i niskoemisyjnej technologii, w tym wychwytywania i składowania
ditlenku węgla, co przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, trwałego rozwoju 
regionalnego i postępu w kierunku ekologicznej gospodarki;

5. jest zdania, że należy położyć większy nacisk na inwestowanie w infrastrukturę 
energetyczną, rozwój i modernizację sieci przesyłowych i budowę połączeń wzajemnych, 
w szczególności aby przezwyciężyć izolację tzw. wysp energetycznych, czyli regionów, 
które nie są wystarczająco połączone z europejskimi sieciami energetycznymi; apeluje 
zatem o zapewnienie odpowiedniego finansowania dla wdrożenia programu odbudowy 
europejskiej energetyki (linia budżetowa 06 01 04 13);

6. wzywa do zapewnienia odpowiedniego finansowania na poprawę bezpieczeństwa i 
ochrony instalacji atomowych oraz ich demontaż;

7. apeluje o odpowiednie finansowanie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
w szczególności po załamaniu gospodarczym, w związku z kluczową rolą MŚP w 
tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu rozwoju regionalnego; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie systemów wsparcia dla MŚP oferowanych przez Europejski Bank 
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Inwestycyjny, uwzględniając fakt, że MŚP najbardziej dotkliwie odczuły trudności z 
uzyskaniem pożyczki po kryzysie finansowym;

8. uważa, że inwestycje w technologie informatyczne i komunikacyjne pobudzą wzrost i 
innowacje, przyczyniając się tym samym do realizacji celów strategii lizbońskiej; apeluje 
w tym kontekście o większe wsparcie działań badawczych w dziedzinie technologii 
informacyjnych, takich jak program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji.


