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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 acordul la care s-a ajuns în Consiliul European din iulie cu privire la CFM 2021-
2027 în legătură cu programele din domeniul de competență al Comisiei ITRE; 
semnalează că pachetele financiare pentru toate aceste programe sunt sub nivelul propus 
inițial de Comisie în 2018 și sub nivelul considerat necesar de Parlamentul European; 
este ferm convins că, fără finanțare suficientă, aceste programe riscă să nu își poată 
îndeplini obiectivele de politică, ceea ce ar pune Uniunea în situația de a nu fi în măsură 
să își atingă cele două obiective îngemănate, și anume transformarea digitală și 
ecologică; subliniază, de asemenea, că Uniunea ar trebui să aloce fonduri suficiente 
dacă dorește ca cercetarea și inovarea să aibă un impact asupra unor provocări 
importante, cum ar fi găsirea unui vaccin contra COVID-19, depășirea crizei sanitare și 
economice, decarbonizarea economiei, accelerarea tranziției energetice, dobândirea unei 
poziții de lider în domeniul tehnologiilor noi și inovatoare, sprijinirea eforturilor de 
redresare ale întreprinderilor (în special ale IMM-urilor); își reiterează, prin urmare, 
intenția de a negocia o suplimentare focalizată a alocărilor financiare pentru unele 
programe emblematice ale Uniunii în următorul CFM;

2. consideră, prin urmare, că bugetul pe 2021 ar trebui să încerce să recurgă la orice marjă 
disponibilă și la toate instrumentele de flexibilitate disponibile pentru a întări, mai ales, 
programele Uniunii care sprijină o transformare digitală ecologică, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării energiei și resurselor și sustenabilă, care susține lupta împotriva 
impactului social și economic al pandemiei Covid-19 și redresarea rapidă a IMM-urilor 
din Uniune, care au fost cel mai grav afectate de criză; afirmă insistent că bugetul pentru 
2021 ar trebui să contribuie în mare măsură la finanțarea investițiilor din cadrul Pactului 
verde european, care urmărește să creeze un cadru favorabil pentru a facilita și a stimula 
investițiile publice și private necesare pentru tranziția către o economie neutră față de 
climă, competitivă și favorabilă incluziunii;

3. impactul și consecințele pandemiei de COVID-19 au agravat deficiențele cronice ale 
sistemelor de sănătate, demonstrând necesitatea de a investi în cercetarea medicală 
pentru a asigura o stare bună de sănătate, văzută ca un bun public pentru toți, și pentru a 
îmbunătății calitatea vieții cetățenilor. Sunt necesare noi abordări, centrate pe oameni, 
față de asistența medicală. cere, prin urmare, să se acorde un sprijin mai consistent în 
bugetul pe 2021 pentru a asigura accesul la diagnosticare, terapii și servicii de sănătate 
publică de calitate pentru toți;

4. subliniază, în special, că este nevoie de mai multe fonduri pentru Orizont Europa, 
pentru noul program Europa digitală, pentru MIE-Digital și pentru programul spațial, cu 
scopul de a sprijini transformarea digitală a societăților și a industriilor, inclusiv 
perfecționarea și recalificarea profesională a lucrătorilor și cetățenilor Uniunii, aspect 
vital pentru prosperitatea viitoare a Europei într-un context geopolitic plin de încercări; 
relevă că pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța din ce în ce mai mare a 
digitalizării pentru funcționarea zilnică a economiei, drept urmare cere să se aloce 
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fonduri adecvate pentru creșterea conectivității, cu investiții în capacități digitale 
strategice (inteligența artificială, securitatea cibernetică, infrastructura de date și de tip 
cloud, rețelele de mare viteză) pentru construirea unei economii a datelor și a unor 
lanțuri valorice sustenabile;

5. insistă, de asemenea, că sunt necesare fonduri suplimentare pentru ca Pactul verde 
european să aibă succes, pentru a înfrunta corespunzător criza climatică și a contribui la 
tranziția către o economie și o societate neutre față de climă până în 2050, în 
conformitate cu Acordul de la Paris; constată că pentru aceasta sunt necesare majorări 
substanțiale la Orizont Europa, MIE-Energie și programul spațial, ca și la Fondul pentru 
o tranziție justă;

6. subliniază necesitatea de a sprijini competitivitatea și capacitatea industrială a Uniunii și 
solicită, în acest sens, fonduri suficiente pentru a sprijini IMM-urile, 
microîntreprinderile și întreprinderile nou-înființate, care au fost rău lovite de criză; 
subliniază, în plus, cât de importante sunt programe precum Fondul european de apărare 
pentru susținerea autonomiei strategice a Uniunii;

7. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă cuprinzătoare și detaliată privind 
monitorizarea, contabilizarea și testarea obiectivelor în materie de climă și de 
biodiversitate și cere ca Parlamentul să fie implicat activ în elaborarea acestor 
metodologii;

8. reamintește rolul important jucat de agențiile Uniunii în realizarea obiectivelor de 
politică stabilite de Parlamentul European și de Consiliu; solicită, prin urmare, finanțare 
și personal corespunzătoare pentru toate agențiile, în funcție de sarcinile și 
responsabilitățile lor; subliniază, în special, necesitatea de a consolida substanțial 
ACER, care este de mai mulți ani subfinanțat și dotat cu personal insuficient, situație 
care riscă să-i pericliteze funcționarea și capacitatea de a-și îndeplini sarcinile legate de 
monitorizare și transparența pieței, precum și sarcinile în plus atribuite de legislația 
recentă, inclusiv pachetul privind energia curată; regretă că Comisia a omis încă o dată 
să trateze această problemă în proiectul său de buget; reamintește că, începând cu 2021, 
Agenția GNSS european va fi transformată în Agenția Uniunii Europene pentru 
programul spațial, fiindu-i atribuită o listă lungă de noi sarcini; din acest motiv, cere să i 
se majoreze bugetul;  reamintește Rezoluția sa din 14 mai 2020 referitoare la 
descărcarea de gestiune a Agenției pentru sprijinul OAREC1, prin care solicită o 
majorare adecvată a bugetului alocat Agenției de sprijin pentru OAREC, care este 
esențială, având în vedere faptul că OAREC se bazează în prezent pe resurse externe 
care creează un risc pentru continuitatea activității; cere, de asemenea, o ajustare a 
schemei de personal și o majorare bugetară focalizată pentru Agenția de sprijin pentru 
OAREC.

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0099.
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