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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. отхвърля направените от Съвета съкращения с 3,61% на бюджетните кредити за 

поети задължения и с 0,22% на бюджетните кредити за плащания по бюджетните 

редове, свързани със сферата на компетентност на комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика (комисията ITRE) в рамките на функция 1а от бюджета 

на Съюза за 2019 г., в сравнение с предложението на Комисията; отбелязва 

увеличението с 3,9% на бюджетните кредити за поети задължения и с 1,8% на 

бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, свързани със сферата на 

компетентност на комисията ITRE в рамките на функция 1а от бюджета на Съюза, 

в предложението на Комисията в сравнение с 2018 г.; приветства фокуса на 

бюджета за 2019 г. върху растежа, иновациите, конкурентоспособността, 

цифровизацията, устойчивостта, изменението на климата и прехода към 

икономика с висока енергийна ефективност и основана на възобновяемите 

източници на енергия в съответствие с Парижкото споразумение, както и върху 

успеха на младите изследователи и жените изследователи и предприемачи; 

2. счита, че приносът на научните изследвания, малките и средните предприятия 

(МСП) и конкурентоспособността ще продължат да бъдат от решаващо значение 

за създаването на работни места и за растежа в целия Съюз; счита, че бюджетът, 

отпуснат за успешните програми „Хоризонт 2020“ и COSME за 2019 г., следва да 

бъде достатъчен, за да се осигури тяхното продължаване; 

3. подчертава необходимостта да се заемат водещи позиции в областта на 

иновациите и революционните технологии; изразява поради това съжаление с 

оглед на значителните съкращения от страна на Съвета на бюджетните кредити за 

поети задължения в размер на 0,3 милиарда евро и на бюджетните кредити за 

плащания в размер на 18 милиона евро в рамковата програма за научни 

изследвания и иновации, което ще има силно отрицателно въздействие върху 

„Хоризонт 2020“; изразява особено съжаление във връзка със съкращенията по 

съответните бюджетни редове, като реда за засилване на изследванията в областта 

на бъдещите и нововъзникващите технологии и реда за укрепване на европейската 

научноизследователска инфраструктура, които служат за повишаване на 

стандартите на живот, за подобряване на достъпа до знания и за насърчаване на 

социалното и икономическото развитие; отбелязва предложеното от Комисията 

увеличение с 8,5% на бюджетните кредити за поети задължения за 

„Хоризонт 2020“ в общия бюджет за 2019 г.; припомня значителния недостиг на 

финансиране за „Хоризонт 2020“ в МФР за периода 2014 – 2020 г. вследствие на 

по-ниската степен на успеваемост (11,6% и едва 3% за някои програми) на 

заявленията спрямо предходния период на МФР, което означава, че по-малко на 

брой проекти с високо качество в областта на научните изследвания и иновациите 

получават финансиране от Съюза; по тази причина изразява отново дълбока 

загриженост във връзка с не особено амбициозното равнище на финансиране за 

„Хоризонт Европа“, предложено от Комисията за следващата МФР, и 

намерението си да подсигури минимум 120 милиарда евро по цени от 2018 г. за 
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тази програма при предстоящите преговори за МФР за 2021 – 2027 г.; подчертава 

позицията си, че след договарянето на Парижкото споразумение свързаните с 

климата разходи следва да бъдат значително увеличени в сравнение с 

действащата МФР; 

4. счита, че бюджетът на ЕС за 2019 г. следва да се използва в подкрепа на всички 

съответни инструменти за борба с младежката безработица, особено в 

икономически изоставащите региони на ЕС, с акцент върху насърчаването на 

стопанската дейност и цифровите умения; 

5. признава значението и успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ); изразява съжаление, че с цел да се обезпечи допълнително финансиране 

за ЕФСИ, трябваше да се намалят бюджетните кредити за „Хоризонт 2020“; 

подчертава, че общият бюджет на Съюза не следва да финансира нови 

инициативи за сметка на съществуващи програми и политики на Съюза; 

възнамерява да изпълни ангажимента, който Парламентът пое по време на 

преговорите относно ЕФСИ, за намаляване във възможно най-голяма степен на 

въздействието върху тази програма и за увеличаване на бюджетните кредити за 

2019 г. по съответните редове; 

6. припомня значението на насърчаването на широки полезни взаимодействия 

между МСЕ – Транспорт и МСЕ – Цифрови услуги, с цел постигане на 

максимален финансов ливъридж за проекти, насочени към насърчаване на 

цифровизацията на коридорите на TEN-T; 

7. подчертава, че е важно да се завърши изграждането на Енергийния съюз, като 

същевременно се постигнат европейските цели в областта на климата чрез 

изпълнение на Парижкото споразумение и на целите за устойчиво развитие на 

ООН; посочва исканията на Европейския парламент в доклада относно 

ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия (2017/2084(INI)) за по-

добра съгласуваност между ангажимента на Съюза по Парижкото споразумение и 

неговите политики на финансиране за петте взаимно допълващи се измерения на 

Енергийния съюз; припомня в този контекст възприетия принцип „енергийната 

ефективност на първо място“, както и целта Съюзът да се издигне на челна 

позиция в областта на възобновяемите източници на енергия; настоятелно 

призовава Комисията да предостави необходимото финансиране за инвестиции в 

тези области, както и за устойчиво развитие, справяне с енергийната бедност и 

справедлив преход и за гарантиране на еднакви условия на конкуренция за 

промишлеността в процеса на преход към по-чисти производствени процеси с цел 

постигане на икономика с нулеви нетни въглеродни емисии през 2050 г.; 

приветства в това отношение оценките на Комисията, че разходите в областта на 

климата ще достигнат 20,1% в бюджета за 2019 г., но отново заявява, че това 

предложение ще се изразява само в дял от 19,3% от бюджета на Съюза за периода 

2014 – 2020 г. за мерки, свързани с климата; счита, че за да се постигнат тези 

цели, следва да се запази нивото на финансирането, необходимо за Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ); изразява загриженост във връзка със значителните 

съкращения от страна на Съвета на бюджетните кредити за поети задължения и за 

плащания, предназначени за МСЕ – Енергетика; 
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8. съзнава голямото значение на бюджетните редове за предизвикателствата в 

социалната област, и по-специално на бюджетния ред за подобряване на здравето 

и благосъстоянието през целия живот, с цел повишаване на жизнения стандарт в 

Съюза; насърчава Комисията да поддържа достатъчно равнище на финансиране за 

тези цели и изразява съжаление във връзка с предложените от Съвета 

съкращения; 

9. подчертава колко е важно да бъдат постигнати целите на цифровия единен пазар 

за подобряване на цифровизацията на Съюза и цифровото приобщаване на 

европейската икономика, публичния сектор и гражданите; признава в това 

отношение значението на инициативи като WIFI4EU; изразява съжаление във 

връзка със съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за тази инициатива; 

10. подчертава, че МСП са съществена част от европейската икономика, тъй като 

осигуряват голям брой работни места в Съюза, и счита, че е необходимо да се 

създаде благоприятна за МСП стопанска среда, както и да се подкрепят 

клъстерите и мрежите на МСП; отбелязва обаче с дълбока загриженост 

съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за инструмента за МСП, които 

изпращат противоречиви сигнали до европейските предприятия; 

11. отбелязва Европейската програма за промишлено развитие в областта на 

отбраната; подчертава, че подобна дейност следва да бъде подкрепена със свежи 

ресурси, като се има предвид значителното ѝ въздействие върху бюджета на 

Съюза; изразява загриженост във връзка със съкращенията на Съвета на 

бюджетните кредити за МСЕ и за европейските космически програми, например 

по бюджетния ред за водещи позиции в космическите изследвания и за 

„Коперник“, с цел финансирането на Европейската програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната, тъй като не следва да се изтеглят финансови 

ресурси от гражданските програми, за да се подпомагат програми в областта на 

отбраната; 

12. подчертава необходимостта от реформиране на европейския сектор на 

мобилността, за да се постигне устойчив, екологично чист и конкурентоспособен 

транспорт в Съюза, за да може автомобилната промишленост на Съюза да се 

подготви за бъдещето и да постигне целите в областта на климата; подчертава 

следователно необходимостта от достатъчно финансиране за програмите в 

подкрепа на тези цели, като МСЕ – Транспорт и съвместното предприятие 

„Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2); изразява поради това загриженост във 

връзка със съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за тези програми; 

13. припомня, че е важно да се осигурят подходящо финансиране и достатъчно 

човешки ресурси за всички агенции в сферата на компетентност на комисията 

ITRE, за да се гарантира, че те могат да изпълняват правилно задачите си; 

подчертава, че прилагането на 5-процентното съкращение на служителите и на 

резерва за преразпределение приключва с този общ бюджет, и настоятелно 

призовава Комисията да се въздържа от сходни действия в бъдеще; настоява 

ресурсите да бъдат увеличени в съответствие с увеличаването на задачите на 

съответните агенции; приветства в това отношение увеличаването на персонала 

на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност 
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(ENISA) и на Европейската агенция за ГНСС (GSA); отбелязва със загриженост, 

че тези увеличения не са достатъчни, и освен това призовава за увеличение на 

персонала на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 

(ACER), за да могат тези агенции да изпълнят мандата си, включително 

необходимостта да се назначи и поддържа екип от високо специализирани 

експерти и да се планират бъдещите роли и отговорности; 

14. подчертава, че тъй като Обединеното кралство заяви, че ще участва в бюджета за 

2019 и 2020 г., не се очаква оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза да 

повлияе пряко на програмите в сферата на компетентност на комисията ITRE; 

15. подчертава, че неизпълнението от страна на Съюза на неговите правни и 

политически задължения относно бюджетните кредити за плащания сериозно ще 

накърни доверието в него и ще има сериозни отрицателни последици за доверието 

в способността на институциите на Съюза да изпълняват своята роля; подчертава, 

че това се подсилва от факта, че Съюзът се приближава до края на действащата 

МФР, и че следователно изпълнението на многогодишните програми трябва бързо 

да отбележи напредък. 
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