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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jiddispjaċih li l-Istati Membri s'issa għadhom ma rnexxilhomx jilħqu ftehim dwar il-
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027, li jpoġġi f'riskju l-bidu f'waqtu tal-
programmi l-ġodda u b'hekk, il-kapaċità tal-Unjoni li tikseb il-prijoritajiet politiċi 
tagħha; jinnota li l-QFP huwa l-bażi għall-baġit annwali u li, fin-nuqqas ta' regolament 
dwar il-QFP, il-linji gwida dwar il-baġit għall-2021 jistgħu jirriflettu biss il-pożizzjoni 
ġenerali tal-Parlament dwar il-QFP;

2. Jissottolinja li l-Intestatura 1 il-ġdida ("Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali") se tkun 
strumentali biex tagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku xprunat mill-innovazzjoni u biex 
tikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn soċjetà newtrali għall-klima b'mod konformi mal-
Ftehim ta' Pariġi; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza tal-Intestatura 5 il-ġdida 
("Sigurtà u Difiża"), li tinkludi l-Fond Ewropew għad-Difiża l-ġdid u fondi essenzjali 
għas-sikurezza u d-dekummissjonar nukleari;

3. Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-pakkett finanzjarju ġenerali għal Orizzont 
Ewropa ta' EUR 120 biljun (fi prezzijiet tal-2018); jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, tippreżenta l-abbozz ta' baġit 2021 kif xieraq biex tiżgura li l-attivitajiet ta' 
riċerka u innovazzjoni se jkomplu f'oqsma li huma essenzjali għall-awtonomija 
strateġika tal-UE u jkunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u s-soċjetà tagħha, bħat-
trasformazzjoni diġitali, il-kura tas-saħħa u l-ispazju; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-
importanza tar-riċerka fundamentali;

4. Jissottolinja li l-oqsma kollha tal-baġit jeħtieġ li jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU; ifakkar, 
f'dan il-kuntest, fl-importanza tal-introduzzjoni ta' Fond għal Tranżizzjoni Ġusta biex 
jiġu indirizzati l-impatti soċjetali, soċjoekonomiċi u ambjentali fuq il-ħaddiema u l-
komunitajiet li ntlaqtu ħażin mit-tranżizzjoni mid-dipendenza fuq il-faħam u l-karbonju, 
u jitlob finanzjament sod tal-fond;

5. Jissottolinja l-ħtieġa għal abbozz ta' baġit ambizzjuż, b'mod partikolari għal programmi 
ġodda bħall-Programm Ewropa Diġitali, li jeħtieġ li jsir operattiv malajr kemm jista' 
jkun sabiex jgħin biex lill-UE ssir aktar kompetittiva;

6. Jissottolinja l-importanza tal-SMEs bħala parti essenzjali mill-ekonomija, peress li 
jipprovdu għadd kbir ta' impjiegi fl-UE u jiżvolġu rwol vitali fir-riċerka u fl-
innovazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tiżgura tranżizzjoni bla xkiel 
minn COSME għall-Programm għas-Suq Uniku l-ġdid u mill-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi (FEIS) u strumenti finanzjarji oħra għal InvestEU;

7. Ifakkar fir-rwol importanti li għandhom l-aġenziji tal-UE biex jgħinu jintlaħqu l-
objettivi ta' politika stabbiliti mil-leġiżlatur; jitlob għalhekk li jkun hemm biżżejjed 
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finanzjament u persunal għall-aġenziji kollha f'konformità mal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tagħhom; jissottolinja b'mod partikolari l-ħtieġa li tissaħħaħ 
sostanzjalment l-Aġenzija Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
(ACER), li għal bosta snin ma ġietx iffinanzjata biżżejjed u ma kellhiex biżżejjed 
persunal; jinsisti li l-Kummissjoni tindirizza din il-problema diġà fl-abbozz ta' baġit 
tagħha.


