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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. ubolewa nad porozumieniem osiągniętym przez Radę Europejską w lipcu w sprawie 
WRF na lata 2021–2027 w odniesieniu do programów wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE; podkreśla, że pule środków finansowych dla wszystkich 
tych programów są poniżej poziomu zaproponowanego pierwotnie przez Komisję w 
2018 r. i poniżej poziomu uznanego za niezbędny przez Parlament Europejski; jest 
głęboko przekonany, że bez wystarczającego finansowania programy te mogą nie być w 
stanie zrealizować swoich celów politycznych, co spowodowałoby, że Unia nie byłaby 
w stanie osiągnąć swoich bliźniaczych celów: transformacji cyfrowej i ekologicznej; 
podkreśla ponadto, że Unia powinna zapewnić wystarczające środki finansowe, jeżeli 
oczekuje, że badania naukowe i innowacje będą miały wpływ na istotne wyzwania, 
takie jak znalezienie szczepionki przeciw COVID-19, przezwyciężenie kryzysu 
zdrowotnego i gospodarczego, dekarbonizacja gospodarki, przyspieszenie transformacji 
energetycznej, osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie nowych i innowacyjnych 
technologii, wspieranie przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) w procesie odbudowy; 
ponawia zatem swój zamiar wynegocjowania w następnych WRF ukierunkowanego 
wzmocnienia finansowego sztandarowych programów unijnych;

2. w związku z tym uważa, że budżet na 2021 r. powinien mieć na celu wykorzystanie 
całego dostępnego marginesu oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów 
elastyczności w celu wzmocnienia w szczególności programów unijnych wspierających 
ekologiczną, energo- i zasobooszczędną oraz zrównoważoną transformację cyfrową, 
przeciwdziałanie społecznym i gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, a także 
szybką poprawę sytuacji unijnych MŚP, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu; 
podkreśla, że budżet na 2021 r. powinien w znacznym stopniu przyczynić się do 
finansowania planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, który ma 
na celu stworzenie korzystnych ram dla ułatwiania i pobudzania inwestycji publicznych 
i prywatnych niezbędnych do przejścia na gospodarkę neutralną pod względem klimatu, 
konkurencyjną i sprzyjającą włączeniu społecznemu;

3. wpływ i konsekwencje pandemii COVID-19 pogłębiły chroniczną słabość systemów 
opieki zdrowotnej i uwidoczniły potrzebę inwestowania w badania w dziedzinie 
zdrowia w celu zapewnienia, że opieka zdrowotna będzie dobrem publicznym 
dostępnym dla wszystkich, jak również poprawy jakości życia obywateli; jest zdania, że 
potrzebne są nowe podejścia do opieki zdrowotnej ukierunkowanej na człowieka; w 
związku z tym wzywa do zwiększenia wsparcia w budżecie na 2021 r. w celu 
zapewnienia wszystkim dostępu do diagnostyki, terapii i wysokiej jakości publicznej 
służby zdrowia;

4. podkreśla w szczególności, że potrzebne są dodatkowe środki finansowe na program 
„Horyzont Europa”, nowy program „Cyfrowa Europa”, instrument „Łącząc Europę” i 
program kosmiczny, aby wspierać transformację cyfrową społeczeństw i sektorów 
przemysłu, w tym podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników oraz 
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obywateli Unii, co ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego dobrobytu Europy w 
trudnym kontekście geopolitycznym; podkreśla, że pandemia COVID-19 pokazała 
rosnące znaczenie cyfryzacji dla codziennego funkcjonowania gospodarki, w związku z 
czym zwraca się o przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na zwiększenie 
łączności, wraz z inwestycjami w strategiczne zdolności cyfrowe (sztuczna inteligencja, 
cyberbezpieczeństwo, infrastruktura danych i chmur obliczeniowych, ultraszybkie sieci) 
oraz budowanie regionalnej gospodarki opartej na danych i zrównoważonych 
łańcuchów wartości;

5. ponadto podkreśla, że potrzebne są dodatkowe środki, aby zapewnić powodzenie 
Europejskiego Zielonego Ładu, zająć się w odpowiedni sposób problemem kryzysu 
klimatycznego i przyczynić się do przejścia do 2050 r. na gospodarkę i społeczeństwo 
neutralne dla klimatu, zgodnie z porozumieniem paryskim; zauważa, że w tym celu 
konieczne jest znaczne zwiększenie środków na program „Horyzont Europa”, 
instrument „Łącząc Europę” – Energia i program kosmiczny, a także Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji ;

6. podkreśla potrzebę wspierania konkurencyjności i potencjału przemysłowego Unii; w 
związku z tym wzywa do zapewnienia wystarczającego finansowania w celu wsparcia 
MŚP, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up, które poważnie ucierpiały 
w wyniku kryzysu; podkreśla ponadto znaczenie programów takich jak Europejski 
Fundusz Obronny we wspieraniu strategicznej autonomii Unii;

7. zwraca się do Komisji o przedstawienie kompleksowego i szczegółowego wniosku 
ustawodawczego w sprawie śledzenia, rozliczania i weryfikacji uwzględniania kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej w głównym nurcie polityki oraz wzywa do 
ścisłego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w rozwój tej metodyki;

8. przypomina o ważnej roli, jaką agencje Unii odgrywają we wspieraniu realizacji celów 
polityki określonych przez Parlament Europejski i Radę; apeluje zatem o wystarczające 
środki finansowe i zasoby kadrowe dla wszystkich agencji zgodnie z ich zadaniami i 
obowiązkami; podkreśla w szczególności potrzebę znacznego wzmocnienia Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), która od 
wielu lat boryka się z brakami finansowymi i kadrowymi, co może zagrozić 
funkcjonowaniu ACER i jej zdolności do wykonywania zadań w zakresie 
monitorowania i przejrzystości rynku, a także dodatkowych zadań powierzonych jej na 
podstawie przyjętych niedawno przepisów, w tym pakietu „Czysta energia”; wyraża 
ubolewanie, że Komisja po raz kolejny nie zajęła się tym problemem już na etapie 
swojego projektu budżetu; przypomina, że od 2021 r. Agencja Europejskiego GNSS 
zostanie przekształcona w Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, 
której zostanie powierzony szeroki zakres nowych zadań; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego zwiększenia środków finansowych tej agencji; przypomina swoją 
rezolucję z 14 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
Wsparcia BEREC1, w której zwrócił się o odpowiednie zwiększenie środków 
finansowych przeznaczonych dla Agencji Wsparcia BEREC, co jest niezbędne ze 
względu na obecną zależność BEREC od zasobów zewnętrznych, która stanowi 
zagrożenie dla ciągłości działania; zwraca się ponadto o dostosowanie planu 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0099.
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zatrudnienia i ukierunkowane zwiększenie budżetu Agencji Wsparcia BEREC.
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