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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. odrzuca proponowane przez Radę obniżenie środków na zobowiązania o 3,61% i 

środków na płatności o 0,22% w liniach budżetowych dotyczących obszarów 

wchodzących w zakres kompetencji komisji ITRE w dziale 1a budżetu Unii na 2019 r. 

w porównaniu z wnioskiem Komisji; zwraca uwagę na podwyższenie środków na 

zobowiązania o 3,9% i środków na płatności o 1,8% w liniach budżetowych 

dotyczących obszarów wchodzących w zakres kompetencji komisji ITRE w dziale 1a 

budżetu Unii w porównaniu z wnioskiem Komisji z 2018 r.; wyraża zadowolenie, że 

budżet na rok 2019 koncentruje się na wzroście gospodarczym, innowacjach, 

konkurencyjności, cyfryzacji, zrównoważoności, zmianie klimatu oraz przejściu na 

gospodarkę wysoce wydajną pod względem energetycznym i opartą na energii ze źródeł 

odnawialnych, zgodnie z porozumieniem paryskim, a ponadto jest wyrazem troski o 

pomyślność młodych naukowców i przedsiębiorców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn; 

2. uważa, że badania naukowe, MŚP i konkurencyjność to czynniki, które nadal będą w 

decydujący sposób przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy i do wzrostu 

gospodarczego w całej Unii; uważa, że budżet przeznaczony w 2019 r. na cieszące się 

powodzeniem programy „Horyzont 2020” i COSME musi być wystarczający, aby 

zapewnić ich kontynuację; 

3. podkreśla konieczność zajęcia przodującej pozycji w dziedzinie innowacji i technologii 

przełomowych; wyraża zatem ubolewanie z powodu znacznych cięć dokonanych przez 

Radę w środkach na zobowiązania (0,3 mld EUR) i w środkach na płatności (18 mln 

EUR) we wspólnych strategicznych ramach na rzecz badań naukowych i innowacji, co 

ma niezwykle negatywny wpływ na program „Horyzont 2020”, a w szczególności 

ubolewa z powodu cięć w odpowiednich liniach budżetowych, takich jak wzmocnienie 

badań naukowych nad przyszłymi i powstającymi technologiami oraz wzmocnienie 

europejskiej infrastruktury badawczej, które to linie służą poprawie standardu życia i 

dostępu do wiedzy oraz promowaniu rozwoju społecznego i gospodarczego; zwraca 

uwagę na zaproponowane przez Komisję w jej wniosku podniesienie w budżecie 

ogólnym na 2019 r. środków na zobowiązania z przeznaczeniem na program „Horyzont 

2020” o 8,5%; przypomina o poważnym niedofinansowaniu programu „Horyzont 2020” 

w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, co skutkuje niższym 

wskaźnikiem pozytywnie rozpatrzonych wniosków (11,6%, a w przypadku niektórych 

programów – 3%) niż w okresie obowiązywania poprzednich wieloletnich ramach 

finansowych, a to oznacza, że finansowanie z Unii trafia do mniejszej liczby wysokiej 

jakości projektów w dziedzinie badań naukowych i innowacji; ponownie podkreśla 

zatem, że jest głęboko zaniepokojony brakiem ambicji, jeżeli chodzi o poziom 

finansowania programu „Horyzont Europa”, zaproponowany przez Komisję z myślą o 

następnych wieloletnich ramach finansowych, oraz zamierza zagwarantować absolutne 

minimum w wysokości 120 mld EUR w cenach z 2018 r. z przeznaczeniem na ten 

program podczas zbliżających się negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych 

na lata 2021–2027, a także podkreśla swoje stanowisko, zgodnie z którym – a także 
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stosownie do porozumienia paryskiego – wydatki na klimat powinny znacznie wzrosnąć 

w porównaniu z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi; 

4. uważa, że budżet UE na 2019 r. powinien zostać przeznaczony na wsparcie wszystkich 

istotnych instrumentów mających na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, w 

szczególności w regionach UE, które są słabiej rozwinięte gospodarczo, ze 

szczególnym naciskiem na promowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i 

umiejętności cyfrowych; 

5. dostrzega znaczenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 

i powodzenie, jakim się on cieszy; ubolewa, że konieczne było obniżenie finansowania 

programu „Horyzont 2020”, aby zgromadzić dodatkowe środki na EFIS; podkreśla, że z 

budżetu Unii nie należy finansować nowych inicjatyw kosztem istniejących unijnych 

programów i strategii politycznych; zamierza wywiązać się z zobowiązania podjętego 

przez Parlament podczas negocjacji w sprawie EFIS, dotyczącego ograniczenia w miarę 

możliwości wpływu na wspomniany program oraz podwyższenia środków w 

przedmiotowych liniach budżetowych w 2019 r.; 

6. przypomina o znaczeniu wspierania szeroko rozumianych efektów synergii między 

instrumentem „Łącząc Europę” w dziedzinie transportu a instrumentem „Łącząc 

Europę” w dziedzinie technologii cyfrowych, aby zmaksymalizować efekt dźwigni 

finansowej w przypadku projektów mających na celu wspieranie cyfryzacji korytarzy 

TEN-T; 

7. podkreśla znaczenie ukończenia unii energetycznej przy jednoczesnej realizacji 

europejskich celów klimatycznych poprzez przestrzeganie porozumienia paryskiego i 

osiągnięcie celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju; zwraca uwagę na 

postulaty Parlamentu Europejskiego zawarte w jego sprawozdaniu w sprawie 

przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii (2017/2084(INI)), które to 

postulaty dotyczą większej spójności między zobowiązaniem Unii wynikającym z 

porozumienia paryskiego a jej strategiami w dziedzinie finansowania pięciu wzajemnie 

wspierających się wymiarów unii energetycznej; przypomina w tym kontekście przyjętą 

zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” oraz cel, jakim jest dążenie UE 

do osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych; wzywa 

Komisję do udostępnienia niezbędnych środków finansowych na inwestycje w tych 

dziedzinach i w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, do rozwiązania problemu 

ubóstwa energetycznego, zadbania o sprawiedliwy charakter przemian oraz do 

zagwarantowania przemysłowi równych warunków działania w procesie przechodzenia 

na czystsze procesy produkcyjne, aby do 2050 r. gospodarka stała się neutralna pod 

względem emisji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje szacunki Komisji, 

zgodnie z którymi w budżecie na 2019 r. wydatki na działania klimatyczne osiągną 

poziom 20,1%, ale ponownie podkreśla, że dzięki tej propozycji w latach 2014–2020 

wydatki z budżetu Unii na środki w dziedzinie klimatu wyniosą jedynie 19,3%; uważa, 

że aby osiągnąć te cele, należy utrzymać niezbędny poziom środków finansowych 

przeznaczonych na instrument „Łącząc Europę”; wyraża zaniepokojenie znacznymi 

cięciami środków na zobowiązania i płatności, dokonanymi przez Radę w odniesieniu 

do instrumentu „Łącząc Europę” – Energia; 

8. zdaje sobie sprawę z dużej wagi linii budżetowych przeznaczonych na wyzwania 
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społeczne, a w szczególności linii budżetowej na poprawę zdrowia i dobrostanu w 

całym okresie życia w celu podniesienia standardu życia w Unii; zachęca Komisję do 

utrzymania wystarczająco wysokiego poziomu środków na te cele i wyraża ubolewanie 

z powodu cięć zaproponowanych przez Radę; 

9. podkreśla, jak ważne jest osiągnięcie celów jednolitego rynku cyfrowego, aby podnieść 

stopień cyfryzacji w Unii oraz włączenia cyfrowego w gospodarce europejskiej, w 

sektorze publicznym i wśród obywateli; w związku z tym dostrzega znaczenie inicjatyw 

takich jak WIFI4EU; ubolewa z powodu cięć dokonanych przez Radę w odniesieniu do 

tej inicjatywy; 

10. podkreśla, że MŚP stanowią trzon gospodarki europejskiej, gdyż na nie przypada 

bardzo dużo miejsc pracy w Unii, a także dostrzega potrzebę zadbania o warunki 

sprzyjające działalności gospodarczej MŚP oraz potrzebę wspierania klastrów i sieci 

MŚP; z głębokim zaniepokojeniem odnotowuje jednak cięcia dokonane przez Radę w 

odniesieniu do instrumentu na rzecz MŚP, co jest źródłem sprzecznych sygnałów dla 

europejskich przedsiębiorstw; 

11. przyjmuje do wiadomości europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP); 

podkreśla, że na tego rodzaju działalność należy przeznaczyć nowe zasoby z uwagi na 

jej poważny wpływ na budżet Unii; wyraża zaniepokojenie z powodu cięć dokonanych 

przez Radę w odniesieniu do instrumentu „Łącząc Europę” oraz europejskich 

programów kosmicznych, takich jak „Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej” i 

Copernicus, aby sfinansować program EDIDP, gdyż nie należy odbierać środków 

programom cywilnym w celu przeznaczenia ich na programy w dziedzinie obrony; 

12. podkreśla potrzebę zreformowania europejskiego sektora mobilności, aby doprowadzić 

do powstania w Unii zrównoważonego, czystego i konkurencyjnego transportu, 

przygotować unijny przemysł samochodowy na wyzwania przyszłości oraz zrealizować 

nasze cele klimatyczne; wobec tego podkreśla potrzebę wystarczających środków 

finansowych na programy, w ramach który dąży się do realizacji tych celów: na 

instrument „Łącząc Europę” – Transport oraz na Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 

Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2; w związku z tym 

wyraża zaniepokojenie z powodu cięć dokonanych przez Radę w odniesieniu do tych 

programów; 

13. przypomina, jak ważne są odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe dla wszystkich 

agencji wchodzących w zakres kompetencji komisji ITRE, aby zagwarantować im 

możliwość należytego wypełnienia powierzonych im zadań; podkreśla, że wraz z 

przedmiotowym budżetem ogólnym kończy się polityka redukcji personelu o 5% i 

przestaje się korzystać z puli realokacji, a także wzywa Komisję do niepodejmowania 

podobnych działań w przyszłości; domaga się zwiększenia zasobów analogicznie do 

większej liczby zadań powierzonych przedmiotowym agencjom; w tym kontekście z 

zadowoleniem przyjmuje wzrost liczby pracowników w Agencji Unii Europejskiej ds. 

Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i Agencji Europejskiego GNSS; z 

niepokojem zauważa, że to za mało, aby agencje te mogły wypełnić powierzony im 

mandat, co obejmuje również potrzebę naboru i utrzymania wysoce 

wyspecjalizowanych ekspertów oraz sporządzania planów odnośnie do przyszłych ról i 

zakresu obowiązków; apeluje również o zwiększenie liczby pracowników w Agencji ds. 
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Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); 

14. podkreśla, że ponieważ Zjednoczone Królestwo oświadczyło, iż wniesie swój wkład do 

budżetu na rok 2019 i 2020, oczekuje się, że jego wystąpienie z Unii nie będzie miało 

bezpośredniego wpływu na programy w dziedzinach wchodzących w zakres 

kompetencji komisji ITRE; 

15. podkreśla, że niewywiązanie się Unii z jej zobowiązań prawnych i politycznych w 

odniesieniu do środków na płatności poważnie osłabiłoby jej wiarygodność i miało 

poważny negatywny wpływ na przekonanie o tym, że instytucje Unii są zdolne do 

pełnienia powierzonej im roli; zauważa, że jeszcze bardziej uwydatnia to fakt, iż Unia 

znajduje się na końcu okresu obowiązywania bieżących wieloletnich ram finansowych 

oraz że wobec tego należy przyspieszyć wdrażanie programów trwających kilka lat. 
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