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SUGESTII

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

1. subliniază provocările importante cu care se confruntă Uniunea în domeniul energiei, al 
tehnologiei informaţiei, al cercetării şi inovării, îndeosebi în vederea asigurării 
aprovizionării cu energie, a combaterii schimbărilor climatice, a stimulării unei economii 
ecologice, a evitării clivajului digital şi a stimulării inovării în urma crizei financiare şi 
economice; consideră că reducerile semnificative ale liniilor bugetare care prevăd politici 
de abordare a acestor provocări ar fi în detrimentul redresării economice durabile a UE, 
dezvoltării regionale şi creării de locuri de muncă;

2. regretă în special reducerile propuse de Consiliu la cel de-al şaptelea program cadru, de 
aproximativ 6% ale creditelor de plată şi de până la 59% pentru anumite linii bugetare 
specifice (linia 08 01 05 03), reduceri care subminează obiectivele Strategiei de la 
Lisabona; solicită finanţarea adecvată a politicilor de cercetare, cu accentuarea deosebită 
a încurajării participării femeilor la cercetare şi a îmbunătăţirii înţelegerii aspectelor de 
gen în vederea facilitării egalităţii de gen;

3. salută iniţiativele pentru construcţii eficiente din punct de vedere energetic, pentru 
fabricile viitorului şi pentru automobilele europene ecologice ca fiind parteneriate public-
private promiţătoare ce urmează a fi finanţate prin cel de-al şaptelea program cadru 
pentru a acorda astfel un sprijin industriei la dezvoltarea unui transport rutier mai durabil, 
a unor noi tehnologii şi a unor noi materiale ecologice;

4. subliniază necesitatea stimulării producerii de energie regenerabilă, a eficienţei energetice 
şi a tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, inclusiv a captării şi stocării carbonului 
(CSC), care contribuie la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea regională durabilă şi 
la progresul către o economie ecologică;

5. consideră că trebuie să se pună mai mult accent pe investiţiile în infrastructura energetică, 
pe dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de transmisie şi pe construirea de interconectori, 
îndeosebi pentru a depăşi izolarea acelor zone slab conectate la reţelele energetice 
europene, aşa-numitele „insule de energie”; solicită, prin urmare, includerea de fonduri 
corespunzătoare pentru implementarea Proiectelor energetice pentru sprijinirea redresării 
economice (linia bugetară 06 01 04 13);

6. solicită fonduri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei instalaţiilor 
nucleare şi ale dezasamblării acestora;

7. solicită o finanţare adecvată în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), îndeosebi 
în perioada ce urmează recesiunii economice, întrucât IMM-urile au un rol deosebit în 
crearea de locuri de muncă şi în stimularea dezvoltării regionale; subliniază în acest 
context importanţa schemelor de sprijin ale Băncii Europene de Investiţii în favoarea 
IMM-urilor, dat fiind că acestea se confruntă cu cele mai mari dificultăţi în obţinerea de 
credite în urma crizei financiare;

8. consideră că investiţiile în tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei vor stimula creşterea 
şi inovarea, contribuind astfel la obiectivele Strategiei de la Lisabona; solicită, în acest 
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context, sprijin suplimentar pentru activităţile de cercetare în domeniul tehnologiei 
informaţiei, cum ar fi Programul-cadru pentru competitivitate și inovare.


