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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. regretă faptul că statele membre nu au reușit până în prezent să ajungă la un acord 
privind cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027, ceea ce pune în pericol 
demararea la timp a noilor programe și, prin urmare, capacitatea Uniunii de a-și atinge 
prioritățile politice; constată că CFM stă la baza bugetului anual și că, în absența unui 
regulament privind CFM, orientările privind bugetul 2021 pot reflecta doar poziția 
generală a Parlamentului asupra CFM;

2. subliniază că noua rubrică 1 („Piața unică, inovarea și sectorul digital”) va fi de o 
importanță majoră pentru a stimula creșterea economică bazată pe inovație și a contribui 
la tranziția spre o societate neutră climatic, în conformitate cu Acordul de la Paris; 
subliniază, în plus, importanța noii rubrici 5 („Securitate și apărare”), care include noul 
Fond european de apărare și fonduri esențiale pentru securitatea nucleară și dezafectarea 
centralelor;

3. reamintește poziția Parlamentului privind pachetul financiar global al programului 
Orizont Europa, în valoare de 120 miliarde EUR (la prețurile din 2018); invită Comisia, 
în acest sens, să prezinte proiectul de buget 2021 în consecință, pentru a asigura că 
activitățile de cercetare și inovare vor continua în domenii esențiale pentru autonomia 
strategică a UE, aducând beneficii cetățenilor și societății, în domenii precum 
transformarea digitală, asistența medicală și cosmonautică; reamintește, în acest context, 
importanța cercetării în domenii fundamentale;

4. subliniază că toate domeniile bugetare trebuie să contribuie la obiectivele generale ale 
Pactului ecologic european și la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 
reamintește, în acest context, importanța introducerii unui fond pentru o tranziție 
echitabilă pentru a contracara impactul social, socioeconomic și de mediu asupra forței 
de muncă și a comunităților afectate de tranziția de la dependența de cărbune și 
combustibili fosili și solicită o finanțare solidă a fondului;

5. subliniază că se impune un proiect de buget ambițios, în special pentru noile programe, 
cum ar fi programul Europa digitală, care trebuie să devină operaționale cât mai curând 
posibil, pentru a contribui la creșterea competitivității UE;

6. subliniază importanța IMM-urilor ca o componentă esențială a economiei, deoarece 
acestea oferă un număr mare de locuri de muncă în UE și joacă un rol vital în cercetare 
și inovare; solicită așadar insistent Comisiei să asigure o tranziție lină de la programul 
COSME la noul program privind piața unică și de la Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS) și alte instrumente financiare către programul InvestEU;

7. reamintește rolul important pe care agențiile UE îl au în realizarea obiectivelor de 
politică stabilite de autoritatea legislativă; solicită, prin urmare, o finanțare suficientă și 
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personal adecvat pentru toate agențiile, în conformitate cu sarcinile și responsabilitățile 
care le revin; subliniază mai ales că se impune o mai bună dotare cu resurse pentru 
Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER), subfinanțată cronic și cu un important deficit de personal; insistă ca 
Comisia să abordeze această problemă deja în proiectul său de buget.


