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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 относно споразумението, постигнато от Европейския съвет 
през юли относно МФР за периода 2021 – 2027 г. по отношение на програмите от 
компетентността на комисията по промишленост, изследвания и енергетика; 
подчертава, че финансовите пакети за всички тези програми са под равнището, 
първоначално предложено от Комисията през 2018 г., и под равнището, което 
Европейският парламент счита за необходимо; изразява твърдо убеждение, че без 
достатъчно финансиране съществува риск тези програми да не могат да 
реализират целите на своята политика, което би означавало Съюзът да не бъде в 
състояние да постигне двойните си цели за цифрова и екологична трансформация; 
подчертава освен това, че Съюзът следва да предостави достатъчно финансиране, 
ако очаква научните изследвания и иновациите да окажат въздействие върху 
важни предизвикателства като намирането на ваксина срещу COVID-19, 
преодоляването на здравната и икономическата криза, декарбонизацията на 
икономиката, ускоряването на енергийния преход, поемането на ролята на лидер в 
областта на новите и иновативните технологии, подпомагането на предприятията 
(особено МСП) в процеса на възстановяване; ето защо това отново заявява 
намерението си да преговаря за целево финансово укрепване на водещите 
програми на Съюза в следващата МФР;

2. поради това счита, че бюджетът за 2021 г. следва да има за цел използването на 
целия наличен резерв и използването на всички налични инструменти за 
гъвкавост, за да се засилят по-специално програмите на Съюза, които подкрепят 
екологичната и устойчивата цифрова трансформация с ефективно използване на 
енергията и ресурсите, борбата срещу социалното и икономическото въздействие 
на пандемията от COVID-19, както и бързото възстановяване на МСП в Съюза, 
които бяха най-тежко засегнати от кризата; настоява, че бюджетът за 2021 г. 
следва да допринесе значително за финансиране на инвестициите по линия на 
Европейския зелен пакт, чиято цел е да се създаде благоприятна рамка за 
улесняване и стимулиране на публичните и частните инвестиции, необходими за 
прехода към неутрална по отношение на климата, конкурентоспособна и 
приобщаваща икономика;

3. въздействието и последиците от пандемията от COVID-19 изостриха трайните 
слабости в здравните системи и показаха необходимостта от инвестиране в 
научни изследвания в областта на здравеопазването, за да се гарантира здравето 
като обществено благо за всички и да се повиши качеството на живот на 
гражданите; необходими са нови подходи за ориентирани към човека здравни 
грижи; поради това призовава за по-силна подкрепа в бюджета за 2021 г. за 
гарантиране на достъп до диагностика, лечение и качествени обществени здравни 
услуги за всички;

4. подчертава по-специално факта, че са необходими допълнителни средства за 
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„Хоризонт Европа“, новата програма „Цифрова Европа“, МСЕ – Цифрови услуги 
и космическата програма, за да се подкрепи цифровата трансформация на 
обществата и промишлеността, включително повишаването на квалификацията и 
преквалификацията на работниците и гражданите на Съюза, което е от 
жизненоважно значение за бъдещия просперитет на Европа в един труден 
геополитически контекст; подчертава, че пандемията от COVID-19 показа 
нарастващото значение на цифровизацията за ежедневното функциониране на 
икономиката, поради което изисква да бъде отпуснато подходящо финансиране за 
по-голяма свързаност, с инвестиции в стратегически цифров капацитет (изкуствен 
интелект, киберсигурност, инфраструктура за данни и изчисления в облак, 
високоскоростни мрежи) за изграждане на истинска икономика, основана на 
данни, и устойчиви вериги за създаване на стойност;

5. настоява освен това, че са необходими допълнителни средства, за да може 
Европейският зелен пакт да постигне успех, да се намери адекватен отговор на 
кризата в областта на климата и да се допринесе за прехода към неутрални по 
отношение на климата икономика и общество до 2050 г. в съответствие с 
Парижкото споразумение; отбелязва, че за тази цел са необходими значителни 
увеличения за „Хоризонт Европа“, МСЕ – Енергетика и космическата програма, 
както и за Фонда за справедлив преход;

6. подчертава необходимостта от подкрепа за конкурентоспособността и 
промишления капацитет на Съюза; във връзка с това призовава за достатъчно 
финансиране за подпомагане на МСП, микропредприятията и стартиращите 
предприятия, които бяха сериозно засегнати от кризата; подчертава освен това 
значението на програми като Европейския фонд за отбрана в подкрепа на 
стратегическата автономност на Съюза;

7. призовава Комисията да представи всеобхватно и подробно законодателно 
предложение относно проследяването, отчитането и придаването на устойчивост 
за включване на въпросите, свързани с климата и биологичното разнообразие, и 
изисква Парламентът да участва активно в разработването на тези методики;

8. припомня важната роля на агенциите на Съюза за спомагане за постигането на 
целите на политиката, определени от Европейския парламент и Съвета; поради 
това призовава за осигуряване на 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, която от 
много години страда от недостиг на финансиране и на персонал, което рискува да 
застраши функционирането на ACER и нейната способност да изпълнява задачите 
си по наблюдение и прозрачност на пазара, както и допълнителните задачи, 
възложени ѝ по силата на наскоро приетото законодателство, включително пакета 
за чиста енергия; изразява съжаление, че Комисията отново не е разгледала този 
проблем още в своя проект на бюджет; припомня, че от 2021 г. Европейската 
агенция за ГНСС ще бъде преобразувана в Агенция на Европейския съюз за 
космическата програма с широк списък на нови възложени ѝ задачи; изисква в 
тази връзка подходящо увеличение на нейния бюджет;  припомня своята 
резолюция от 14 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност на 
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Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС1, в която се отправя искане за подходящо 
увеличение на бюджета, отпуснат на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС, което е 
съществено, тъй като понастоящем ОЕРЕС разчита на външни ресурси, което 
създава риск за непрекъснатостта на дейността; освен това отправя искане за 
коригиране на щатното разписание и целево увеличение на бюджета за Агенцията 
за подкрепа на ОЕРЕС.

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0099.
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