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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. subliniază că 2022 va fi un an de redresare socială și economică pentru Europa; 
evidențiază că redresarea Europei va trebui să stimuleze dubla tranziție a Europei; 
consideră, prin urmare, că finanțarea investițiilor în domeniul digital și al energiei 
joacă un rol esențial în redresarea economică;

2. salută suma suplimentară de 4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) pentru Orizont 
Europa din amenzi, marje și dezangajări în domeniul concurenței, astfel cum s-a 
convenit în compromisul privind CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul concurenței ar trebui utilizate pentru a menține 
principiul continuității bugetare prin stabilizarea variației angajamentelor anuale, în 
special în ceea ce privește majorarea angajamentelor din NGEU în primii ani; 
consideră că este esențial ca Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape în deciziile 
anuale privind structura bugetului Orizont Europa pentru a asigura un impact optim 
pentru cercetătorii din Europa; 

3. solicită utilizarea deplină a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
pentru a aloca programului Orizont Europa toate dezangajările disponibile din fostele 
programe-cadru de cercetare ale UE, pe lângă angajamentele suplimentare menționate 
la punctul 2; 

4. subliniază importanța asigurării unei finanțări suficiente pentru a contribui la dubla 
tranziție către neutralitatea climatică până în 2050 și pentru a modela deceniul digital 
al Europei; ia act, în acest sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru Orizont Europa, 
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), în special MIE-Energie și MIE 
Digital, Programul spațial, programul Europa digitală, precum și Fondul pentru o 
tranziție justă, care ar trebui combinate, atunci când este posibil, cu finanțare din 
partea NGEU; 

5. solicită finanțare suficientă și personal suficient pentru agențiile UE, în special pentru 
ACER și noua agenție pentru Programul spațial;


