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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. podkreśla z naciskiem, że Parlament nie udzielił jeszcze zgody na przyjęcie nowego 
rozporządzenia w sprawie WRF oraz że Komisja powinna najpierw sporządzić projekt 
budżetu na 2014 r. na podstawie własnego wniosku w sprawie WRF na lata 2014–2020;

2. wyraża głębokie ubolewanie, że Rada obcięła 38 miliardów EUR w dziale 1a, z którego 
finansowane są główne strategie polityczne UE w zakresie innowacji, badań, 
infrastruktury, MŚP, młodzieży i edukacji, niezbędne do radzenia sobie z obecnym 
kryzysem gospodarczym i ważnymi wyzwaniami społecznymi; uważa, że odpowiednie 
ograniczenia płatności w ramach WPR pozwoliłyby uwolnić dodatkowe środki budżetowe 
na dział 1a;

3. apeluje o ambitny przydział środków finansowych na program „Horyzont 2020”; 
zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek propozycjom przewidującym pułapy na rok 
2014 poniżej poziomów z 2013 r.; wzywa Komisję, aby ustanowiła specjalne pozycje 
w budżecie przeznaczone na instrument na rzecz MŚP, program „Nauka 
w społeczeństwie” i programy zwiększania uczestnictwa, a także na działania następcze 
po programie ekoinnowacji CIP i programie „Inteligentna energia dla Europy”;

4. uważa, że instrument „Łącząc Europę” odgrywa ważną rolę w ożywianiu koniunktury 
w UE; apeluje o przeznaczenie większego odsetka środków finansowych na ten 
instrument finansowy w celu pozyskania dodatkowych inwestycji publicznych 
i prywatnych; w szczególności apeluje o zwrócenie specjalnej uwagi na obligacje 
projektowe w zakresie energii odnawialnej i infrastruktury ICT oraz o odpowiednie 
przydziały dla małych sieci, zwłaszcza z uwagi na możliwość synergii z sektorem ICT;

5. podkreśla konieczność podjęcia problemów, przed jakimi stoją MŚP, za pośrednictwem 
ambitnego programu COSME; ze względu na szczególnie trudną sytuację, jeśli chodzi 
o dostęp do finansowania, apeluje o przeznaczenie co najmniej 60% budżetu COSME na 
instrumenty finansowe;

6. utrzymuje, że główne projekty infrastrukturalne UE (takie jak Galileo i Copernicus) 
muszą być finansowane z zewnątrz i spoza budżetu WRF oraz podkreśla, że żadne środki 
UE nie mogą być wykorzystywane na pokrycie dodatkowego przekroczenia kosztów lub 
pokrycie kosztów projektu ITER;

7. uważa, że do realizacji strategii „Europa 2020” potrzebne są lepsze zarządzanie i lepsza 
koordynacja wydatków między UE i państwami członkowskimi; wzywa do optymalnego 
wykorzystania funduszy, którymi dysponuje UE, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
unijną wartość dodaną, skuteczne usprawnianie i efekt dźwigni; postuluje, aby w ramach 
europejskiego semestru monitorować inwestycje w zakresie badań, innowacji, polityki 
przemysłowej i MŚP.


