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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. subliniază că este important să se finalizeze uniunea energetică, aplicând o politică 

prospectivă privind schimbările climatice, precum și să se finalizeze piața unică digitală, 

uniunea piețelor de capital și Spațiul European al Cercetării, acestea fiind elemente 

fundamentale ale pieței unice; subliniază că politica în domeniul cercetării și inovării 

reprezintă o componentă strategică esențială a politicilor energetice, industriale și digitale 

și subliniază necesitatea de a aloca resursele bugetare necesare în acest sens; 

2. reamintește că actualul cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 s-a 

situat sub 1 % din venitul național brut al statelor membre în plăți și a reprezentat o 

reducere considerabilă față de CFM anterior, ceea ce a subminat coeziunea teritorială, 

economică și socială și principiul solidarității în cadrul UE; subliniază faptul că criza 

economică și socială care a afectat statele membre este departe de a fi încheiată și că este, 

de asemenea, necesar să se facă față unor noi priorități, provocări și crize neprevăzute; 

consideră, prin urmare, că bugetul CFM post-2020 ar trebui majorat în comparație cu 

perioada actuală; invită Comisia să structureze următorul CFM într-un mod care să 

reflecte în mod clar atât prioritățile existente, cât și cele noi și care să permită un răspuns 

la crizele neprevăzute; subliniază, în acest context, că noile priorități ar trebui finanțate cu 

fonduri noi, fără a pune în pericol obiectivele și programele politice pe termen lung; 

3. consideră că este prioritar ca toate dosarele europene de politică post-2020 să fie închise 

odată cu regulamentul privind CFM post-2020, înainte de alegerile europene din 2019; 

invită Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, propuneri pentru toate politicile 

europene, pe baza reglementărilor actualmente în vigoare și actualizate în urma aplicării în 

actualul CFM, pentru a evita întârzierile în programarea și punerea în aplicare pentru noua 

perioadă; 

4. consideră că următorul CFM ar trebui să se concentreze în principal pe domenii și proiecte 

cu o clară valoare adăugată europeană, pe domenii care stimulează reindustrializarea, 

creșterea economică, competitivitatea și inovarea reală și care stimulează crearea de locuri 

de muncă, cum ar fi Programul-cadru pentru cercetare și inovare (R&I), cu scopul de a 

accelera tranziția către o economie sustenabilă, lideră la nivel mondial și bazată pe 

cunoaștere; 

5. subliniază că ar trebui să se garanteze un nivel suficient de finanțare pentru a susține noua 

strategie pentru o politică industrială durabilă, astfel încât UE să poată ține pasul cu 

creșterea tot mai mare a concurenței și cu avântul inovării în domeniul digitalizării și 

ecologizării din alte părți ale lumii și să poată deveni lider mondial în ceea ce privește 

dezvoltarea durabilă, inovarea, digitalizarea și o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon; solicită ca programele financiare necesare să fie garantate și extinse printr-un 

program de investiții specific optimizat și prin fonduri care să faciliteze dezvoltarea unei 

strategii industriale cuprinzătoare care să vizeze sectoare industriale cheie ale UE, în 

coordonare cu politicile de mediu ale UE; 

6. solicită Comisiei să garanteze finanțarea inovării îndreptată spre dezvoltarea de 
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infrastructuri și soluții de stocare și de reîncărcare pentru vehicule pe bază de hidrogen și 

vehiculele electrice, precum și să continue să sprijine și să dezvolte în continuare inițiative 

precum inițiativa privind electromobilitatea la nivel european și întreprinderea comună 

„Pile de combustie și hidrogen”; 

7. reamintește evaluarea efectuată de Curtea de Conturi Europeană cu privire la 

angajamentul UE care nu a fost încă respectat, de a cheltui 20 % din bugetul său pentru 

acțiuni în domeniul climei: își reafirmă poziția conform căreia o politică prospectivă în 

domeniul schimbărilor climatice, aplicarea principiului „eficiența energetică pe primul 

loc”, reducerea emisiilor, o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, energia din 

surse regenerabile și infrastructura inteligentă și modernă ar trebui să reprezinte coloana 

vertebrală a uniunii energetice și, prin urmare, ar trebui să aibă prioritate în următorul 

CFM; 

8. consideră că următorul CFM ar trebui să prevadă o mai mare finanțare din partea UE, 

inclusiv fonduri structurale și de investiții, pentru a aprofunda integrarea pieței energetice 

a UE și pentru a sprijini atingerea obiectivelor climatice ale UE în conformitate cu 

Acordul de la Paris, în special în ceea ce privește proiectele-cheie de infrastructură 

energetică, cum ar fi proiectele de interes comun (PIC); 

9. subliniază că este important să se acorde un sprijin amplu regiunilor cu emisii ridicate de 

dioxid de carbon aflate în tranziție pentru a sprijini tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon și modernizarea sistemelor de producere a energiei 

electrice, a rețelelor și tehnologiilor pentru captarea, stocarea și utilizarea dioxidului de 

carbon, în special în sectoarele industriale, precum și modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea sectorului energetic în lumina obiectivelor legate 

de ambițiile climatice ar trebui să se bazeze pe mobilizarea fondurilor existente sau pe 

crearea unui fond pentru tranziția energetică în cadrul următorului CFM, pentru a facilita 

schimbările structurale în industriile mari consumatoare de energie și în centralele de 

producere a energiei electrice cu emisii ridicate de dioxid de carbon și a încuraja 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

10. consideră că trebuie alocate suficiente resurse pentru ca uniunea energetică să funcționeze 

corect și rețeaua de interconectare a UE să devină viabilă, pentru a revizui și extinde 

rețelele de transport și de distribuție și a gestiona cererea, aprovizionarea și stocarea de 

energie în UE; subliniază importanța conectării Europei cu zona Mării Caspice, cu 

Orientul Mijlociu și cu Asia Centrală și a investițiilor în Coridorul Est-mediteraneean al 

gazelor, pentru a reduce dependența de gazele naturale din Rusia; reiterează necesitatea 

consolidării cooperării multilaterale în domeniul energiei în regiunea Mării Negre; 

11. subliniază că este necesar un Mecanism pentru interconectarea Europei (MIE) mai actual, 

mai eficace și mai durabil, care să soluționeze problema verigilor lipsă din infrastructura 

energetică și digitală a Europei, prin sprijinirea dezvoltării unor rețelele transeuropene de 

înaltă performanță și sustenabile; solicită ca în cadrul rețelelor europene să se acorde 

prioritate proiectelor orizontale care să combine proiecte de infrastructură, digitale, 

energetice și de transport; 

12. ia act de tendința recentă de a crește utilizarea instrumentelor financiare; reiterează faptul 

că, în următorul CFM, instrumentele financiare nu pot înlocui granturile pentru a finanța 

cercetarea și inovarea, eficiența energetică, eforturile de a combate sărăcia energetică, 



 

AD\1138922RO.docx 5/10 PE609.632v02-00 

 RO 

energia din surse regenerabile și tehnologiile inovatoare pentru energia din surse 

convenționale, deoarece granturile asigură o finanțare stabilă, cresc la maximum 

rezultatele pe teren și asigură o implicare mai largă a părților interesate, cum ar fi mediul 

academic, centrele de cercetare, autoritățile publice locale, IMM-urile, organizațiile 

societății civile și cetățenii; subliniază, de asemenea, importanța investițiilor în 

tehnologiile mai puțin dezvoltate, în special în ceea ce privește energia din surse 

regenerabile; 

13. reamintește că este important să se asigure finanțare pentru finalizarea pieței unice digitale 

prin utilizarea deplină a spectrului, a tehnologiei 5G și a conectivității la internet, precum 

și prin realizarea de progrese în ceea ce privește armonizarea normelor UE în domeniul 

telecomunicațiilor cu scopul de a stabili un cadru de reglementare potrivit pentru 

îmbunătățirea conectivității la internet în întreaga Uniune, inclusiv în zonele rurale 

îndepărtate; invită Comisia să ofere asistența necesară pentru a elimina barierele 

lingvistice și a stimula investiții care să contribuie la crearea unei societăți europene a 

gigabiților până în 2025; subliniază că orice sursă de finanțare ar trebui să se concentreze 

pe o „coloană vertebrală digitală” care să aducă conectivitatea prin fibră optică și backhaul 

în comunități îndepărtate, oferind astfel conexiuni gigabit de cea mai bună calitate pentru 

educație și servicii publice, precum și stații mobile de bază pentru a sprijini rețeaua 5G la 

nivel local; 

14. subliniază, de asemenea, necesitatea de a coordona mai bine instrumentele UE legate de 

investiții, inclusiv în domeniul inovării, cunoștințelor, competențelor și accesului la piețe 

pentru IMM-uri și întreprinderi nou-înființate; subliniază că este important să se continue 

finanțarea programelor legate de IMM-uri, cum ar fi instrumentul pentru IMM-uri și 

COSME, fără a împiedica alte programe, pentru a stimula mai mult competitivitatea și 

sustenabilitatea IMM-urilor din Uniunea Europeană; 

15. subliniază că este important să se depună eforturi pentru a comunica mai bine impactul 

noilor programe ale Comisiei;  

16. reamintește că statele membre au stabilit obiectivul de a atinge 3 % din PIB în domeniul 

cercetării și dezvoltării, din care două treimi ar trebui să provină din sectorul privat; invită 

statele membre să își respecte angajamentele naționale în materie de investiții în cercetare 

și dezvoltare în vederea atingerii acestui obiectiv; invită statele membre să își sporească 

investițiile naționale în cercetare și dezvoltare; subliniază că instrumente precum 

mecanismele de sprijin al politicilor ar trebui utilizate mai mult pentru a îmbunătăți 

eficiența sistemelor naționale de cercetare; solicită stabilirea unor norme pentru a facilita, 

sub coordonarea Comisiei, sinergiile dintre viitorul PC9 și bugetele naționale; 

17. reiterează solicitarea Parlamentului de a crește bugetul general cu cel puțin 120 miliarde 

EUR pentru PC9 cu scopul de a putea răspunde provocărilor societale, a asigura 

competitivitatea Europei la nivel mondial și poziția sa de lider industrial și științific în 

domeniul cercetării și inovării și pentru a contribui la atingerea obiectivelor UE în 

domeniul climei; solicită, în plus, să se pună accentul în mai mare măsură pe punerea în 

aplicare a cercetării și inovării prin intermediul întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie pentru a acoperi deficitul de investiții în inovare; solicită, 

în special, să se depună eforturi pentru a stimula inițiativele legate de inovațiile 

revoluționare creatoare de piețe, în special pentru IMM-uri; 
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18. salută eforturile Comisiei de simplificare a programului-cadru pentru cercetare și inovare; 

solicită ca aceste eforturi să fie menținute pentru PC9, pentru a oferi un acces mai bun și 

condiții de concurență echitabile pentru candidații din toate statele membre prin 

intermediul unui nou sistem de evaluare a candidaturilor bazat pe valoarea adăugată și pe 

posibilele rezultate ale propunerilor; invită Comisia să analizeze dacă utilizarea sporită a 

sumelor forfetare reprezintă cea mai bună opțiune pentru beneficiari și auditori; subliniază 

că introducerea unei abordări de tip „audit unic” și o acceptare mai mare a practicilor 

contabile ale beneficiarilor ar însemna o simplificare majoră pentru beneficiarii PC; 

consideră că, în următorul program-cadru, abordarea ascendentă ar trebui consolidată, 

deoarece aceasta ar contribui la stimularea inovării; subliniază că pentru a determina o 

cercetare și o inovare de excelență sunt esențiale investițiile în infrastructuri științifice și 

tehnologice; subliniază succesul „mărcii de excelență”; 

19. subliniază importanța Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) și a 

comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI), care necesită resurse adecvate pentru a 

dezvolta în continuare acțiunile lor în domeniul educației, pentru a încuraja întreprinderile 

nou-înființate și a sprijini inovarea care contribuie la sănătatea populației, tranziția 

energetică, digitalizare și acțiunile din domeniul climei, printre altele, și care răspunde 

provocărilor majore, aducând beneficii societății în ansamblu; 

20. este ferm convins că alocarea bugetară pentru sănătate - un factor de bază pentru calitatea 

vieții și bunăstarea persoanelor - trebuie să fie mai mare în PC9 decât în cadrul 

programului Orizont 2020 și că sumele necesare ar trebui alocate mecanismelor care 

garantează că se acordă prioritate nevoilor publice de cercetare și asigură o rentabilitate 

publică echitabilă a investițiilor; subliniază că factorii determinanți pentru sănătate sunt 

multipli și se regăsesc, printre altele, în alimentație, în mediu sau în stilul de viață; prin 

urmare, solicită ca o abordare de tipul „O singură sănătate” (One Health) să fie adoptată și 

în cadrul politicii în domeniul cercetării și dezvoltării; 

21. consideră că o combinație de granturi și instrumente financiare inovatoare privind 

inovarea, tehnologia informației și comunicațiilor și infrastructura energetică, inclusiv 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), ar putea facilita punerea în aplicare a 

proiectelor și stimula și asigura finanțarea privată; 

22. solicită ca FEIS să fie revizuit pentru a își îndeplini rolul în ceea ce privește adiționalitatea 

economică, a promova proiectele cu externalități pozitive recunoscute, însă cu riscuri mai 

mari decât cele cu care este pregătit să se confrunte sectorul privat singur, a face posibilă 

reducerea decalajului dintre cercetare și piață și a se concentra pe stimularea inovării 

pieței; solicită să se consolideze în mod semnificativ rolul și capacitatea Platformei 

europene de consiliere în materie de investiții, în special printr-un rol proactiv în 

pregătirea proiectelor; reamintește că finanțarea pentru FEIS în cadrul următorului CFM 

nu ar trebui să presupună un impact financiar negativ asupra altor programe; 

23. invită Comisia să dezvolte, prin intermediul CFM, un cadru de politică industrială 

cuprinzător, coerent și pe termen lung pentru a facilita finanțarea pentru industriile 

culturale și creative cu scopul de a stimula competitivitatea acestora și de a le permite să-

și îndeplinească potențialul în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate și 

creșterea economică în beneficiul Uniunii; solicită legături suplimentare între Programul-

cadru pentru cercetare și inovare și programul Europa creativă; invită Comisia să respecte 
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articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și să 

definească industriile culturale și creative (ICC) drept prioritate orizontală în schemele și 

programele UE de finanțare, în special în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare, al Programului UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și în 

fondurile ESI; 

24. invită Comisia să propună, în următorul CFM, proceduri de reglementare menite să 

faciliteze, să încurajeze și să coordoneze, cu sprijinul agențiilor UE, sinergiile dintre 

fondurile structurale și de investiții europene (ESI), MIE, Europa creativă și Orizont 2020 

pentru proiecte de cercetare și dezvoltare care pot contribui la dezvoltarea capacității de 

inovare în regiunile cu rezultate nesatisfăcătoare; solicită implicarea mai activă a Comisiei 

în coordonarea proiectelor de cercetare și dezvoltare din cadrul diferitelor fonduri 

europene în diferite rubrici, cum ar fi strategiile de specializare inteligentă, precum și în 

revizuirea normelor privind ajutoarele de stat; 

25. subliniază că următorul buget al UE ar trebui să conțină o finanțare suficientă pentru 

spațiu cu scopul de a continua și de a dezvolta programele spațiale Galileo, EGNOS și 

Copernicus, luând în considerare necesitățile emergente ale utilizatorilor și prioritățile 

politice ale UE, precum și, în special, îmbunătățind securitatea cibernetică și acoperind 

lansarea programelor, noilor tehnologii și a supravegherii și urmăririi spațiale (SST); 

26. este ferm convins că, în PC9, spațiul ar trebui să beneficieze de o finanțare mai ridicată 

decât în cadrul Orizont 2020 și că sumele necesare ar trebui să fie alocate viitoarei 

inițiative comune în domeniul tehnologiei (ICT) privind materialele inovatoare pentru 

echipamentele spațiale și operațiunile de retragere de pe orbită cu scopul de a consolida 

competitivitatea inovației UE în domeniul spațial; solicită crearea unui program integrat 

de comunicare guvernamentală prin satelit (GOVSATCOM) care să asigure servicii de 

comunicare prin satelit securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru 

autoritățile publice europene; reamintește că de multă vreme susține poziția potrivit căreia 

cadrul de sprijin pentru SST ar trebui transformat într-un program al Uniunii și că 

domeniul său ar trebui extins și consideră că bugetul alocat acestei activități ar trebui 

majorat în mod corespunzător; 

27. atrage atenția cu privire la Fondul european de apărare și la propunerea recentă a Comisiei 

de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, care ar 

trebui să acopere perioada 2019-2020; salută intenția Comisiei de a prezenta un program 

mai substanțial de dezvoltare industrială în domeniul apărării și un program de sprijin 

pentru cercetarea în domeniul apărării în beneficiul tuturor statelor membre și în scopul de 

a introduce progrese tehnologice care să poată atinge alte sectoare ale societății; consideră 

că, în următorul CFM, aceste programe din domeniul apărării ar trebui să fie finanțate din 

resurse suplimentare și, prin urmare, nu ar trebui să afecteze obiectivele bugetare pentru 

programele existente; 

28. reiterează poziția Parlamentului conform căreia toate angajamentele politice noi ar trebui 

finanțate prin noi credite și nu prin instrumente de flexibilitate sau prin redistribuirea 

creditelor din programele existente; solicită să se garanteze resurse suficiente pentru 

programele existente în domeniul de competență al Comisiei ITRE a Parlamentului; 

29. reamintește că este important să existe mai multă flexibilitate care să permită mobilizarea 

unor resurse suplimentare pentru a răspunde situațiilor neprevăzute; cu toate acestea, 
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subliniază că recurgerea intensivă la instrumentele de flexibilitate ale CFM nu este cea 

mai bună modalitate de a face față crizelor complicate care probabil vor continua; este 

convins că este esențial să se introducă noi resurse și venituri proprii ale UE în bugetul UE 

pentru a aduce următorul CFM la un nivel care să corespundă nevoilor reale și ambițiilor 

politice ale Uniunii în domeniile de competență ale Comisiei ITRE; solicită analizarea cu 

atenție a opțiunilor propuse în raportul Grupului la nivel înalt privind resursele proprii; 

solicită stabilirea unei legături între finanțarea bugetului UE și domeniile de politică în 

care UE a determinat o reducere semnificativă a prețurilor, cum ar fi politica energetică și 

politica în domeniul telecomunicațiilor, ca fiind abordarea cea mai eficientă și neutră din 

punctul de vedere al pieței; 

30. ia act de faptul că următorul CFM va trebui să țină cont de ieșirea Regatului Unit din UE 

și de consecințele ei asupra bugetului UE; își exprimă dorința ca programele UE în 

domeniul de competență al ITRE să poată continua neschimbate și să fie luate măsuri 

adecvate pentru îndeplinirea acestui deziderat; 

31. invită Comisia să analizeze toate evaluările diferitelor politici și instrumente financiare, 

inclusiv ale instrumentelor financiare și fondurilor legate de energie, în special în ceea ce 

privește rezultatele, și să utilizeze aceste evaluări la elaborarea noului CFM; 

32. reamintește că s-au încredințat responsabilități mai mari Agenției pentru Cooperarea 

Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și Agenției Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și, prin urmare, sunt 

necesare resurse suficiente pentru ca acestea să își îndeplinească misiunile, atât cele vechi 

cât și cele noi; subliniază că Agenția pentru Sistemul Global de Navigație prin Satelit 

European (GSA) și Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice (OAREC) necesită, de asemenea, resurse adecvate pentru a își 

îndeplini responsabilitățile în mod corespunzător și eficient; solicită să se asigure finanțare 

și personal suficient pentru toate agențiile care se încadrează în domeniul de competență al 

ITRE, pentru ca acestea să aibă capacitatea de a-și îndeplini sarcinile în mod 

corespunzător; 

33. consideră că următorul CFM ar trebui să ofere o previzibilitate și flexibilitate maximă 

pentru a putea fi utilizat pe deplin; consideră, în plus, că viitorul CFM ar trebui să 

garanteze că orice excedent rezultat din execuția insuficientă a bugetului UE și 

dezangajările rezultate din neexecuție să fie disponibile din nou în bugetul UE. 
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