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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że wielkość środków w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 
nie może się zmniejszyć względem poziomów obowiązujących w roku 2020, nawet w 
przypadku brexitu, oraz że na nowe inicjatywy UE należy przeznaczyć nowe i 
odpowiednie zasoby finansowe i zająć się tymi inicjatywami w ramach procedury 
współdecyzji; zwraca uwagę, że w szczególności długoterminowe priorytety polityczne 
Unii Europejskiej, takie jak zwiększanie zatrudnienia, pobudzanie wzrostu 
gospodarczego, budowa przyszłościowego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego 
czy przeciwdziałanie zmianie klimatu dzięki przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, 
wymagają wystarczających zasobów i nadal powinny stanowić najważniejsze elementy 
nowego programu wieloletnich ram finansowych;

2. podkreśla, że pełne poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem należytego 
zarządzania finansami i skutecznego finansowania ze środków UE; w związku z tym 
popiera nowy mechanizm, który udostępni Komisji skuteczne i odpowiednie środki na 
wypadek ryzyka strat finansowych spowodowanych ogólnym deficytem praworządności 
w danym państwie członkowskim, ze szczególnym uwzględnieniem walki z korupcją na 
dużą skalę;

3. apeluje o jasną metodologię prezentowania danych liczbowych w oparciu o ceny stałe;

4. przypomina, że polityka finansowania i projekty dotyczące finansowania powinny być 
zgodne z celami w zakresie energii i klimatu oraz zobowiązaniami podjętymi w 
porozumieniu paryskim; wzywa do zwiększenia środków na cele związane z klimatem, by 
30% środków w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 
przeznaczono na wydatki związane z klimatem w celu ułatwienia i zagwarantowania 
przejścia na gospodarkę bezemisyjną do roku 2050;

5. ponawia apel Parlamentu o wyższy ogólny budżet dla programu „Horyzont Europa” w 
wysokości co najmniej 120 mld EUR w cenach stałych, aby móc odpowiednio reagować 
na wyzwania społeczne, zapewnić globalną konkurencyjność Europy, dobrostan ludzi, 
pierwszoplanową pozycję w nauce i przemyśle oraz przyczynić się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju i celów porozumienia paryskiego; podkreśla, że inwestycje w 
ramach programu „Horyzont Europa” powinny koncentrować się na badaniu, rozwijaniu i 
udostępnianiu społeczeństwu rozwiązań technologicznych i nietechnologicznych 
stanowiących odpowiedź na naglące wyzwania społeczne, takie jak przeciwdziałanie 
zmianie klimatu, przejście na zrównoważoną energię ze źródeł odnawialnych oraz na 
efektywną pod względem zużycia energii i zasobów, nietoksyczną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, zrównoważone praktyki rolno-spożywcze oraz przystępne cenowo lekarstwa 
i opieka zdrowotna; z zadowoleniem przyjmuje możliwość przenoszenia między 
funduszami przydziałów finansowych na programy, którą wprowadzono w 
rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, i zachęca wszystkie terytoria do rozwoju 
potencjału badawczego; uważa, że w dalszym ciągu należy pracować nad odpowiednimi 
warunkami i mechanizmami takich transferów, aby zagwarantować kompatybilność z 
funduszami strukturalnymi oraz uniknąć podwójnej kontroli; podkreśla, że wsparcie 



PE625.481v02-00 4/8 AD\1165147PL.docx

PL

finansowe z programu „Horyzont Europa” powinno być udostępniane beneficjentom w 
ramach szybkiej, oddolnej i niezbiurokratyzowanej procedury oraz że należy zapewnić 
usługi w zakresie pomocy technicznej umożliwiające beneficjentom wybór 
najodpowiedniejszych funduszy; uważa ponadto, że należy dążyć do uzyskania efektów 
synergii w połączeniu z innymi programami i instrumentami finansowymi, a jednocześnie 
starać się o maksymalne uproszczenie procedur administracyjnych;

6. uważa, że zwłaszcza z uwagi na poziom ambicji w zakresie uelastyczniania programu 
„Horyzont Europa” priorytety dotyczące wydatkowania środków w obrębie każdego 
programu należy określić w przepisach programu ramowego, a nie w porozumieniu w 
sprawie wieloletnich ram finansowych;

7. popiera przeznaczenie kwoty 3,5 mld EUR na fundusz InvestEU; zdecydowanie jednak 
podkreśla, że środki te nie powinny pochodzić z programu Horyzont, lecz z innych, 
dodatkowych źródeł; jest zdania, że w obszarze badań naukowych, innowacji i cyfryzacji, 
wchodzącym w zakres funduszu InvestEU, powinny obowiązywać te same zasady co w 
przypadku stosowanego z powodzeniem instrumentu InnovFin, należy w nim stosować 
wszystkie podstawowe kryteria oraz powinien on uwzględniać transzę o najwyższym 
ryzyku;

8. z zadowoleniem przyjmuje kwotę przyznaną na komponenty instrumentu „Łącząc 
Europę” dotyczące energii i cyfryzacji; celem tego instrumentu jest uzupełnienie braków 
w europejskim systemie energetycznym i cyfrowym poprzez wspieranie rozwoju wysoce 
efektywnych, zrównoważonych i efektywnie wzajemnie połączonych sieci 
transeuropejskich w energetyce i w dziedzinie usług cyfrowych, w całkowitej zgodności z 
długoterminowymi celami UE w zakresie energii i klimatu; uważa, że instrument „Łącząc 
Europę” powinien być ambitniejszy w kwestii efektów synergii, na co zwrócono uwagę w 
przeglądzie śródokresowym, zwłaszcza z myślą o lepszym wykorzystaniu efektów 
synergii między infrastrukturą transportową, cyfrową i energetyczną; przypomina, że 
przejście na system niskoemisyjny stanowi centralny punkt instrumentu „Łącząc Europę”;

9. podkreśla skuteczność scentralizowanej struktury zarządzania wprowadzonej w 
rozporządzeniu ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”; zauważa, że przeniesienie 
części środków z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” było znakomitym 
rozwiązaniem oraz że poziom satysfakcji zainteresowanych państw członkowskich 
stwarza możliwość wprowadzenia tego mechanizmu do kolejnych wieloletnich ram 
finansowych; proponuje w związku z tym przekazanie 20 mld EUR z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na instrument „Łącząc Europę” oraz ustalenie takich 
samych zasad zarządzania jak w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za 
zarządzanie środkami Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”; uważa, że ze 
względu na dużą rozbieżność między dostępnymi środkami finansowymi a potrzebami 
pozwoliłoby to na znaczne postępy w realizacji przedsięwzięć TEN-E w Europie;

10. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie przeznaczenia 16 mld 
EUR na nowy europejski program kosmiczny; wzywa jednak do umiarkowanego 
zwiększania całkowitego budżetu programu; w odniesieniu do elementów programu 
podkreśla potrzebę wyższych środków finansowych na orientację sytuacyjną w 
przestrzeni kosmicznej i rządową łączność satelitarną, przy jednoczesnym zachowaniu lub 
umiarkowanym zwiększeniu budżetu na komponenty Copernicus i Galileo; podkreśla, że 
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niezwykle ważne jest zagwarantowanie ciągłości dwóch komponentów przewodnich, 
mianowicie Galileo i Copernicus, oraz zadbanie o funkcjonowanie dwóch nowych 
inicjatyw, tj. rządowej łączności satelitarnej i orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej, gdyż służą one rozwiązaniu narastającego problemu bezpieczeństwa 
infrastruktury kosmicznej i bezpieczeństwa komunikacji satelitarnej;

11. z zadowoleniem przyjmuje przeznaczenie co najmniej 9,194 mld EUR na program 
„Cyfrowa Europa”, który przyczyni się do budowania zdolności cyfrowych UE, w 
szczególności w zakresie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i obliczeń wielkiej 
skali, a jednocześnie wzmocni transformację cyfrową gospodarki i społeczeństwa poprzez 
wspieranie umiejętności cyfrowych; podkreśla znaczenie ścisłej koordynacji z programem 
„Horyzont Europa”, instrumentem „Łącząc Europę” oraz EFIS;

12. podkreśla potrzebę odpowiedniego finansowania programu działań UE na rzecz poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP); zauważa, że program skoncentrowany na MŚP powinien 
stanowić uzupełnienie innych programów UE i opierać się również na wartościowych 
doświadczeniach zdobytych podczas realizacji poprzedniego programu (COSME) w celu 
ułatwiania dostępu do rynków w Unii i poza nią, poprawy warunków ramowych dla 
przedsiębiorstw, podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promowania 
przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości;

13. uważa, że w sektorze energii szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo 
energetyczne, efektywność energetyczną, większe wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych, integrację sektorów, inteligentną i nowoczesną infrastrukturę, 
wzmocnienie pozycji konsumentów i funkcjonujący rynek energii umożliwiający szerszy 
handel transgraniczny i ściślejszą współpracę transgraniczną; jest zdania, że zasadnicze 
znaczenie ma osiągnięcie do 2030 r. celu zakładającego połączenia międzysystemowe na 
poziomie co najmniej 15%; podkreśla, że następne wieloletnie ramy finansowe powinny
koncentrować się na osiągnięciu celów unii energetycznej; podkreśla, że w owych 
kolejnych wieloletnich ramach finansowych należy położyć nacisk na obniżenie 
emisyjności gospodarki europejskiej z myślą o osiągnięciu celów unii energetycznej, 
unijnych celów w zakresie klimatu i celów zrównoważonego rozwoju, z korzyścią dla UE 
i wszystkich jej obywateli, a zwłaszcza na wspieranie gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i zagrożonych ubóstwem 
energetycznym w uzyskiwaniu efektywności energetycznej;

14. podkreśla znaczenie bezpieczeństwa jądrowego oraz potrzebę podniesienia kwoty 
przeznaczonej na program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych z myślą o 
elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie z 552 do 780 mln EUR, aby w odpowiedni sposób 
pomóc Litwie w sprostaniu wyzwaniu technologicznemu, jakim jest demontaż rdzenia 
reaktora grafitowego typu czarnobylskiego, oraz zapobiec zagrożeniom radiologicznym i 
jeszcze bardziej obniżyć ryzyko, na jakie są narażeni obywatele UE;

15. wyraża głębokie ubolewanie z powodu nieuwzględnienia w nowym wniosku dotyczącym 
wieloletnich ram finansowych apelu o utworzenie, w oparciu o nowe wieloletnie ramy 
finansowe, funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w regionach w dużym stopniu
uzależnionych od węgla i charakteryzujących się dużą emisją dwutlenku węgla; ponawia 
apel o ustanowienie na szczeblu Unii funduszu sprawiedliwej transformacji sektora 
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energetycznego i przeznaczenie nań środków w wysokości 5 mld EUR, aby wspierać 
regiony, w których duży odsetek pracowników pracuje w sektorach uzależnionych od 
węgla i charakteryzujących się dużą emisyjnością, a także społeczności odczuwające 
negatywne skutki tej transformacji; ponadto podkreśla, że w ramach tego funduszu należy 
zapewnić wystarczające zasoby na opracowanie inkluzywnych, lokalnych i 
sprawiedliwych strategii transformacji, łagodzenie skutków społecznych, 
społeczno-gospodarczych i środowiskowych, przekształcenie zakładów, tworzenie 
godnych i zrównoważonych miejsc pracy oraz przekwalifikowanie i podnoszenie 
kwalifikacji w zakresie czystych procesów i technologii w oparciu o energię ze źródeł 
odnawialnych lub rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej;

16. podkreśla potrzebę utrzymania odpowiedniego i przejrzystego budżetu w wysokości 13 
mld EUR z przeznaczeniem na Europejski Fundusz Obronny w celu pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i poprawy konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego;

17. apeluje o przeznaczenie odpowiednich środków na agencje objęte zakresem kompetencji 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, aby umożliwić im właściwe 
wykonywanie coraz liczniej powierzanych im zadań;

18. apeluje o terminowe przyjęcie wieloletnich ram finansowych i odnośnych podstaw 
prawnych, aby zagwarantować sprawne przechodzenie z jednego programu do drugiego i 
uniknąć opóźnień we wdrażaniu;

19. podkreśla potrzebę prawnie wiążącego i obowiązkowego śródokresowego przeglądu 
wieloletnich ram finansowych; uważa, że Parlament powinien być zaangażowany w każdy 
przegląd wieloletnich ram finansowych;

20. zauważa, że śródokresowy przegląd bądź śródokresowa rewizja wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 to kluczowa kwestia w zarządzaniu wydatkami UE, 
niezbędna do oceny, czy programy inwestycyjne osiągają określone cele i realizują 
określone założenia, czy przedstawiają odpowiednią zdolność absorpcyjną oraz czy 
generują unijną wartość dodaną; podkreśla, że śródokresowy przegląd lub śródokresowa 
rewizja to okazja do dalszego uproszczenia całego ogólnego cyklu wdrażania;

21. zauważa, że w następnych wieloletnich ramach finansowych trzeba będzie uwzględnić 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oraz wynikające stąd skutki dla budżetu UE; 
postuluje, by można było bez przeszkód kontynuować programy UE objęte zakresem 
kompetencji Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące modernizacji istniejących i 
wdrożenia nowych zasobów własnych, a także wyeliminowania rabatów i podwyższenia 
pułapu zasobów własnych.
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