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SUGESTII

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

1. salută procesul semestrului european destinat realizării unei guvernanțe economice mai 
puternice; consideră că implementarea cu succes a Strategiei UE 2020 implică asumarea 
unor angajamente financiare substanțiale, coordonate și adecvate pentru a realiza 
prioritățile acesteia atât la nivelul UE, cât și la nivel de stat membru și că orice limitare a 
creditelor din bugetul UE ar submina realizarea acesteia;

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în special 
în ceea ce privește prioritățile în materie de energie durabilă, tehnologiile privind stocarea 
energiei, eficiența energetică și tehnologiile ecologice este vitală pentru a avansa în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu doar majori ale bugetului, 
ci și introducerea mai multor criterii de sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;

3. reamintește că cel de-al Șaptelea program-cadru trebuie să fie implementat integral; 
susține eforturile de dezvoltare, împreună cu BEI și FEI, a unor modalități inovatoare 
pentru stimularea investițiilor și încurajarea cercetării și inovării, cum ar fi mecanismul 
de finanțare cu partajarea riscurilor; sprijină eliberarea unor credite bugetare suplimentare 
pentru mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor, dar solicită o mai bună absorbție 
din partea IMM-urilor;

4. solicită implementarea în continuare a Small Business Act, cu introducerea unor acțiuni 
de politică privind IMM-urile, inclusiv a unor măsuri pentru ameliorarea accesului și 
dezvoltarea unor programe specifice și a unor mecanisme financiare inovatoare; solicită 
revalorificarea Programului-cadru pentru competitivitate și inovare – un program-far 
pentru IMM-uri;

5. consideră că niște obiective clare în politica de energie durabilă, eficiența energetică și 
politica de eficiență a resurselor pot oferi avantaje în materie de rentabilitate economiei 
europene în ansamblul ei; solicită ca resurse publice și private de la nivelul UE și al 
statelor membre să fie alocate investițiilor în aceste sectoare prioritare;

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o planificare exactă, o bună gestiune financiară, 
niște limite clare privind participarea UE și o linie bugetară separată trebuie asigurate 
pentru proiecte de mare anvergură înainte să fie alocate fonduri suplimentare; subliniază 
că fondurile alocate de UE acestor proiecte nu ar trebui să provină din redistribuirea  
fondurilor de la alte programe de cercetare și dezvoltare ale UE și că eventualele costuri 
suplimentare trebuie să fie acoperite de statele membre sau părțile interesate din sectorul 
privat; subliniază că, în ceea ce privește Galileo, utilizatorii serviciului public reglementat 
și ai serviciului comercial ar trebui să contribuie la costuri.


