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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 durabil al UE; subliniază că, dacă se 
dorește realizarea obiectivelor-cheie ale UE pentru 2020, inițiativele emblematice ale UE 
descrise în Strategia UE 2020 necesită un sprijin financiar solid, credibil și durabil din 
partea UE;

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 urmărire 
strategică a programelor pe termen lung existente; reamintește că punerea în aplicare a 
acestora presupune o monitorizare și evaluare intensă, precum și o flexibilitate bugetară;

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 
existente ale programelor UE aflate în curs de desfășurare;

Politica energetică 

4. este de opinie că noul cadru financiar multianual ar trebui să reflecte prioritățile politice 
ale UE prezentate în Strategia UE 2020; 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; salută planurile pentru creșterea proporției din 
bugetul UE alocată energiei pentru a contribui la finanțarea principalelor proiecte de 
infrastructură energetică prioritare în Europa cu scopul de a acoperi deficitul de investiții 
de aproximativ 60 de miliarde de euro identificat de Comisia Europeană, precum și 
planurile de a finanța la nivel european cercetarea în domeniul tehnologiilor energetice noi 
și regenerabile; este de opinie că eficiența energetică și economiile de energie ar trebui să 
rămână priorități-cheie în orice viitoare strategie energetică, reducând necesitatea unor noi 
infrastructuri energetice suplimentare;

5. subliniază necesitatea de a se asigura finanțarea pe termen lung a 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; 
salută punerea în aplicare a Planului strategic european pentru tehnologii energetice 
(planul SET), care descrie acțiuni concrete pentru cercetarea în domeniul tehnologiilor 
energetice curate, durabile și eficiente, cu emisii scăzute de carbon;

Politică industrială

6. salută faptul că Strategia UE 2020 scoate în evidență importanța politicii industriale 
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pentru creșterea durabilă 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 și competitive și crearea, în acest mod, 
de noi 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;

7. 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;

Cercetarea, inovarea și dezvoltarea

8. consideră că cercetarea, inovarea și dezvoltarea prosperă contribuie la abordarea 
principalelor provocări ale perioadei actuale; reamintește obiectivul UE de a-și consolida 
bazele științifice și tehnologice prin realizarea unui spațiu european de cercetare; 
recunoaște rolul-cheie pe care îl are Institutul European de Inovare și Tehnologie în 
calitate de principală forță motrice pentru creșterea durabilă și competitivitatea UE prin 
stimularea inovării de prim rang la nivel mondial; subliniază importanța continuării 
eforturilor de simplificare a finanțării pentru cercetare, inovare și dezvoltare;

9. subliniază necesitatea menținerii, stimulării și asigurării finanțării pentru cercetare, 
inovare și dezvoltare în UE prin gestionarea adecvată a programelor și o finanțare cel 
puțin egală cu procentajul din bugetul total al UE care va fi fost alocat pentru PC7 în 
momentul încheierii acestuia; solicită majorarea semnificativă a cheltuielilor în domeniul 
cercetării începând din 2013, obiectivul UE fiind de a aloca 1% din PIB finanțării publice; 
solicită o cooperare internațională mai intensă în domeniul cercetării și dezvoltării;

10. subliniază că inovarea este unul dintre principalii factori care contribuie la competitivitate 
și creștere; solicită stabilirea unei legături mai strânse între cercetarea de bază și inovarea 
industrială; subliniază succesul mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor și 
încurajează punerea la dispoziție a mai multor fonduri în cadrul acestui mecanism;

Societatea informațională

11. consideră că Europa ar trebui să aibă rol de lider în crearea și aplicarea TIC; 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;

Politica spațială

12. subliniază importanța strategică a sistemelor europene globale de radionavigație prin 
satelit (Galileo și EGNOS) și este convins că implementarea acestora va necesita o 
monitorizare și evaluare intensă; recunoaște că dezvoltarea politicii spațiale europene 
recent înființate ar presupune în mod logic suplimentarea capacităților financiare ale UE.
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