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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. insistă asupra faptului că Parlamentul nu a aprobat încă noul regulament privind CFM și 
că Comisia ar trebui să elaboreze în primă fază proiectul de buget 2014 pe baza propriilor 
propuneri privind CFM 2014-2020;

2. regretă profund faptul că Consiliul a redus cu 38 de miliarde EUR creditele de la rubrica 
1a, prin care sunt finanțate politici importante ale UE privind inovația, cercetarea, 
infrastructura, IMM-urile, tineretul și educația, necesare pentru a aborda actuala criză 
economică și provocări societale majore; consideră că o reducere adecvată a plăților 
aferente PAC ar face posibilă eliberarea unor resurse bugetare suplimentare pentru rubrica 
1a;

3. solicită o alocare ambițioasă de fonduri pentru programul Orizont 2020; se opune ferm 
oricărei propuneri de reducere a plafoanelor pentru 2014 sub nivelurile din 2013; invită 
Comisia să instituie linii bugetare specifice pentru instrumentul pentru IMM-uri, 
programele Știința în societate și Extinderea participării, precum și pentru acțiunile 
ulterioare programelor CIP Ecoinovare și Energie inteligentă - Europa;

4. consideră că mecanismul Conectarea Europei joacă un rol important în redresarea 
economică a UE; solicită alocarea mai multor resurse financiare pentru acest instrument 
financiar cu scopul de a atrage alte investiții publice și private; solicită, în special, să se 
pună accent pe obligațiunile pentru finanțarea proiectelor din domeniul energiei 
regenerabile și pe cele pentru finanțarea proiectelor din domeniul infrastructurii TIC și să 
se aloce credite suficiente rețelelor inteligente, îndeosebi în vederea potențialelor sinergii 
cu sectorul TIC;

5. subliniază nevoia de a aborda problemele cu care se confruntă IMM-urile printr-un 
program COSME ambițios; dat fiind accesul deosebit de dificil la finanțare, solicită 
alocarea a cel puțin 60% din bugetul COSME pentru instrumentele financiare;

6. insistă că proiectele majore de infrastructură ale UE (precum Galileo și Copernicus) 
trebuie finanțate în afara și în completarea bugetului CFM și insistă că nu pot fi utilizate 
fonduri UE pentru a acoperi alte depășiri de costuri sau pentru a acoperi costurile 
proiectului ITER;

7. consideră că este necesar să se îmbunătățească guvernanța și coordonarea cheltuielilor 
între UE și statele membre pentru a pune în aplicare Strategia UE 2020; solicită 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; solicită ca, în cadrul procesului semestrului 
european, să se monitorizeze investițiile în cercetare, inovare, politica industrială și IMM-
uri.


