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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява съжаление, че досега държавите членки не успяха да постигнат 
споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 
2021 – 2027 г., което излага на риск навременното стартиране на новите програми, 
а по този начин и способността на Съюза да постигне своите политически 
приоритети; отбелязва, че МФР е основата за годишния бюджет и че при липсата 
на регламент за МФР насоките относно бюджета за 2021 г. могат да отразяват 
единствено общата позиция на Парламента относно МФР;

2. подчертава, че новата функция 1 („Единен пазар, иновации и цифрова 
икономика“) ще бъде от изключително значение за стимулирането на основания 
на иновации икономически растеж и за допринасянето за осъществяването на 
прехода към неутрално по отношение на климата общество в съответствие с 
Парижкото споразумение; подчертава освен това значението на новата функция 5 
(„Сигурност и отбрана“), която включва новия Европейски фонд за отбрана и 
много важните фондове за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация;

3. припомня позицията на Парламента относно общия финансов пакет за „Хоризонт 
Европа“ в размер на 120 милиарда евро (по цени от 2018 г.); призовава във връзка 
с това Комисията да представи съответно проектобюджета за 2021 г., за да се 
гарантира, че научноизследователските и иновационните дейности ще продължат 
в областите, които са от първостепенно значение за стратегическата автономност 
на ЕС и са от полза за неговите граждани и за обществото, като цифровата 
трансформация, здравеопазването и космическото пространство; припомня в този 
контекст значението на фундаменталните изследвания;

4. подчертава, че всички области на бюджета трябва да допринасят за общите цели 
на Европейския зелен пакт и за целите за устойчиво развитие на ООН; припомня в 
този контекст значението на въвеждането на фонд за справедлив преход за 
справяне със социалните, социално-икономическите и екологичните въздействия 
върху работниците, служителите и общностите, които са засегнати 
неблагоприятно от прехода от енергийна зависимост от въглища и въглерод, и 
призовава за стабилно финансиране на фонда;

5. подчертава необходимостта от амбициозен проектобюджет, по-специално за 
новите програми като програмата „Цифрова Европа“, които трябва да започнат да 
се изпълняват възможно най-скоро, за да допринесат за повишаването на 
конкурентоспособността на ЕС;

6. подчертава значението на малките и средните предприятия (МСП) като 
съществена част от икономиката, тъй като те осигуряват голям брой работни 
места в ЕС и играят жизненоважна роля в научните изследвания и иновациите; 
поради това настоятелно призовава Комисията да осигури плавен преход от 
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 
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предприятия (COSME) към новата програма „Единен пазар“ и от Европейския 
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и други финансови инструменти към 
програмата InvestEU;

7. припомня важната роля, която играят агенциите на ЕС за допринасяне за 
постигането на целите на политиката, определени от законодателя; поради това 
призовава за достатъчно финансови и човешки ресурси за всички агенции в 
съответствие с техните задачи и отговорности; подчертава по-специално 
необходимостта от значително укрепване на Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), която от години страда 
от недостиг на финансиране и на служители; настоява Комисията да разгледа този 
проблем още в своя проектобюджет.


