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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. jest przekonany, że strategie polityczne UE, a także jej budżet powinny w znaczny sposób 
przyczynić się do odnowienia trwałego wzrostu w UE, a także do rozwiązania 
najważniejszych wyzwań społecznych, takich jak niedobór zasobów i zmiana klimatu;

2. jest przekonany, że budżet UE stanowi wyjątkowy synergetyczny potencjał wdrażania 
strategii politycznych, których państwa członkowskie nie mogłyby realizować same; 
wzywa do optymalnego wykorzystania funduszy UE poprzez skupienie się na unijnej 
wartości dodanej, skutecznym usprawnianiu i skutkach dźwigni;

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i skoordynowania finansowania w celu wdrożenia strategii 
„Europa 2020”; wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, że pułapy w dziale 1a aktualnych 
ram finansowych nie są wystarczająco wysokie, aby zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE;

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką odgrywają sztandarowe programy UE, takie jak 
„Horyzont 2020”, COSME oraz instrument „Łącząc Europę”; wzywa do zmobilizowania 
znaczniejszych zasobów, aby nadać impetu zielonej gospodarce, która jest kluczową siłą 
napędową przyszłej konkurencyjności i prężności;

5. wzywa UE do wzmożonego wspierania strategii politycznych dla MŚP, tj. inwestycji w 
ich potencjał innowacyjny i potencjał wzrostu, a także ułatwienie tym przedsiębiorstwom 
dostępu do finansowania;

6. w pełni popiera inicjatywę pilotażową w zakresie obligacji projektowych, której celem 
jest mobilizowanie prywatnych oszczędności oraz rozszerzenie wachlarza instrumentów 
finansowych dostępnych w celu realizacji projektów infrastrukturalnych w dziedzinie 
energii, transportu i TIK; podkreśla potrzebę właściwego stosowania kryteriów trwałości 
określonych przez EBI na równi z kryteriami finansowymi;

7. przypomina, że rok 2013 będzie ostatnim rokiem okresu programowania i wyraża 
zaniepokojenie z powodu potencjalnych cięć poziomu środków na płatności; podkreśla, że 
rzeczą podstawowej wagi jest realizacja zobowiązań UE wynikających z realizowanych 
aktualnie projektów;

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się przesuwaniu na rzecz ITER funduszy przewidzianych 
na realizację 7PR lub innych sztandarowych programów działu 1.


