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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

1. consideră că este absolut esențial ca obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020 
de a realiza o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii să fie atinse 
pentru ca Uniunea Europeană să iasă din criza economică și socială actuală și pentru a 
garanta competitivitatea sa viitoare într-o lume globalizată; subliniază că, pentru a atinge 
aceste obiective, în principalele domenii de politică sunt necesare investiții orientate spre 
viitor cu o valoare preconizată de 1 600 de miliarde EUR;

2. subliniază rolul-cheie pe care bugetul UE trebuie să îl joace în realizarea obiectivelor 
stabilite de comun acord în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru că, dacă sunt distribuite 
în mod adecvat, fondurile UE pot iniția și accelera măsuri cu o clară valoare adăugată 
europeană, pe care statele membre nu le pot realiza singure, și pot crea sinergii și 
complementarități cu activitățile statelor membre, ajutându-le astfel să se concentreze pe 
investiții fundamentale orientate spre viitor; salută astfel propunerea Comisiei de a crește, 
comparativ cu actualul CFM 2007-2013, finanțarea disponibilă pentru programele UE din 
domeniile cercetării, inovării, competitivității, IMM-urilor și infrastructurii; își exprimă 
convingerea fermă că alocările financiare propuse reprezintă minimul necesar și atrage 
atenția în mod hotărât asupra tentației unor state membre de a le reduce, pentru că acest 
lucru ar pune în pericol credibilitatea și angajamentul politic al UE față de creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă; subliniază totodată necesitatea de a asigura 
suficientă flexibilitate bugetară, astfel încât mijloacele bugetare să poată fi adaptate în 
mod adecvat la circumstanțele și prioritățile în schimbare;

3. subliniază în special nevoia de a consolida, a stimula și a garanta finanțarea activităților de 
cercetare, dezvoltare și inovare în UE, majorând în mod considerabil cheltuielile relevante 
din CFM 2014-2020 pentru programul Orizont 2020 și simplificând radical procedurile de 
finanțare, dar respectând în același timp cu strictețe principiul bunei gestiuni financiare; 

4. subliniază valoarea adăugată a programelor UE pentru IMM-uri, pentru că s-au dovedit 
foarte utile în sprijinirea eforturilor statelor membre de a garanta accesul IMM-urilor la 
oportunitățile de finanțare într-o perioadă de gravă criză financiară; cu toate acestea, 
subliniază că toți actorii industriali europeni ar trebui să aibă în viitor un acces mai bun și 
mai divers la finanțare, de la granturi până la împrumuturi sau finanțare prin capitaluri 
proprii;  își exprimă convingerea fermă că, în pachetul financiar prevăzut pentru 
Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME), bugetul alocat 
instrumentelor financiare ar trebui majorat și că ar trebui îmbunătățit accesul la acesta, 
astfel încât programul să poată fi extins pentru a include și mai multe IMM-uri și să 
răspundă într-un mod mai adecvat la diversele necesități ale IMM-urilor;

5. consideră că dezvoltarea unei noi generații de sisteme energetice sustenabile în UE va 
necesita eforturi majore de investiții în cercetare și dezvoltare în domeniul energetic; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a spori finanțarea activităților de cercetare și 
dezvoltare tehnologică și de a menține proiectele demonstrative din domeniul energetic; 
solicită aplicarea deplină/integrală a Planului strategic european privind tehnologiile 
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energetice (SET), care a fost deja adoptat; solicită Comisiei și Consiliului să detalieze 
finanțarea acestuia în noul CFM 2014-2020;

6. subliniază importanța strategică a proiectelor de infrastructură la scară mare (precum 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pentru viitorul competitivității UE și pentru 
consolidarea sectoarelor industriale ale UE; consideră că finanțarea sectorului industrial ar 
trebui garantată în bugetul UE pe baza unui buget multianual autonom și cuprinzător, în 
timp ce îmbunătățirile aduse guvernanței sectoarelor industriale ar trebui să fie în 
continuare reglementate de normele din tratatele UE; subliniază că, dacă vor fi depășite 
costurile în procesul de implementare/realizare a acestor proiecte, acestea ar trebui 
acoperite într-un mod care să nu pună în pericol finanțarea și aplicarea cu succes a altor
politici ale Uniunii care contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

7. consideră că, în contextul actual de constrângeri bugetare publice, efectul de levier al 
celorlalte resurse de finanțare este absolut necesar pentru a realiza investițiile pe termen 
lung necesare pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020; are convingerea fermă 
că valoarea adăugată a UE crește în special acordând sprijin programelor pe termen lung, 
cu un grad ridicat de risc și costuri ridicate, care nu pot fi realizate la nivelul statelor 
membre; prin urmare, solicită adoptarea unor măsuri UE pentru a reduce riscurile 
prezentate de investițiile în activități la scară mare și a realiza investiții într-o 
infrastructură energetică și într-o infrastructură TIC la nivel european; salută, în acest 
sens, lansarea etapei-pilot din 2012-2013 a inițiativei de emitere a unor obligațiuni UE 
pentru finanțarea de proiecte, precum și propunerea Comisiei privind mecanismul 
Conectarea Europei (MCE), ca primi pași în direcția potrivită;

8. consideră însă că este necesar un proces de reflecție mai aprofundat în vederea 
consolidării sprijinului pentru investițiile pe termen lung din UE; subliniază necesitatea de 
a elabora și a consolida instrumente financiare care să permită distribuirea riscurilor, pe 
baza bugetului UE și necesitatea de a facilita, cu ajutorul lor, finanțarea investițiilor în 
sectoarele prioritare, care să includă o serie de proiecte mai extinse și mai diverse și care 
presupun riscuri diferite (o strategie de „portofoliu de proiecte”); își exprimă convingerea 
că ar trebui urmărite sinergiile și complementaritățile dintre UE și sistemele naționale 
pentru a maximiza potențialul de creștere al unor astfel de instrumente; subliniază că 
aceste instrumente trebuie să se bazeze pe criterii clare și transparente pentru eligibilitatea 
și selecția proiectelor;

9. subliniază cu convingere că reinvestirea profitului ar trebui să constituie principiul care să 
guverneze toate instrumentele financiare inovatoare; subliniază că acest principiu de 
reinvestire nu numai că generează economii pentru finanțele publice, ci și consolidează 
efectul multiplicator și de levier al acestor instrumente care, până la urmă, contribuie la 
garantarea unui nivel mai ridicat de investiții în economie;

10. subliniază că trebuie promovate interoperabilitatea și sinergiile dintre programele 
specifice (precum Orizont 2020, COSME și MCE) și politica de coeziune; își exprimă 
convingerea că ar trebui încurajate finanțările combinate sau cumulative pentru a 
maximiza absorbția fondurile UE disponibile în toate statele membre și astfel participarea 
lor la toate programele specifice, precum și pentru a realiza o dezvoltare economică mai 
echilibrată pe întreg teritoriul UE.
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