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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. consideră că politicile și bugetul UE ar trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și la abordarea problemelor majore ale societății 
precum penuria de resurse și schimbările climatice;

2. este convins că bugetul UE are un potențial sinergetic unic pentru punerea în aplicare a 
politicilor care nu ar putea fi realizate de statele membre; solicită să se asigure o utilizare 
optimă a fondurilor existente ale UE care să se axeze pe valoarea adăugată a UE, pe o 
raționalizare eficace și pe efectele de levier;

3. recunoaște necesitatea de a consolida și coordona finanțarea pentru a pune în aplicare 
Strategia Europa 2020; este preocupat de faptul că plafoanele de la rubrica 1a a cadrului 
financiar actual nu sunt suficiente pentru realizarea priorităților politice ale UE;

4. constată rolul vital al programelor emblematice ale UE precum Orizont 2020, COSME și 
mecanismul „Conectarea Europei”; solicită mobilizarea unor resurse mai substanțiale 
pentru a stimula economia ecologică drept motor principal al competitivității și solidității 
pe viitor;

5. solicită consolidarea politicilor UE de sprijin al IMM-urilor, și anume prin investiții în 
potențialul lor de inovare și de creștere și prin simplificarea accesului lor la finanțare;

6. sprijină pe deplin inițiativa emiterii de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, care 
vizează mobilizarea economiilor private și extinderea gamei de instrumente financiare 
disponibile pentru proiectele de infrastructură din domeniul energiei, transporturilor și 
TIC; subliniază necesitatea utilizării adecvate a criteriilor de sustenabilitate ale BEI, în 
condiții egale cu criteriile financiare; 

7. reamintește că 2013 va fi ultimul an al perioadei de programare și este preocupat de 
eventualele reduceri ale creditelor de plată; subliniază că este esențial să se respecte 
angajamentele UE din cadrul proiectelor în curs;

8. se opune în continuare cu fermitate redistribuirii către proiectul ITER a fondurilor alocate 
PC7 sau altor programe emblematice de la rubrica 1.


