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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
бюджети да включи в доклада, който ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че МФР за периода 2021 – 2027 г. не би трябвало да намалее по обем 
спрямо равнищата от 2020 г. дори и в случай на излизане на Обединеното кралство 
от ЕС, както и че новите инициативи на ЕС трябва да бъдат съчетани с нови и 
подходящи финансови ресурси и да се разглеждат при процедурата за съвместно 
вземане на решение; подчертава, че в новата програма за МФР трябва да се 
подкрепят с достатъчно ресурси и следва да продължават да заемат централно място 
най-вече дългосрочните политически приоритети на Европейския съюз, като 
стимулиране на създаването на работни места и растежа, постигане на ориентирана 
към бъдещето и конкурентоспособна европейска промишленост и борба с 
изменението на климата чрез прехода към нисковъглеродна икономика;

2. подчертава, че пълното зачитане на принципите на правовата държава е основна 
предпоставка за стабилно финансово управление и ефективно финансиране от ЕС; 
подари това подкрепя новия механизъм, който ще позволи на Европейската комисия 
да предвижда ефективни и целесъобразни мерки в случай на риск от финансови 
загуби, причинени от съществени пропуски по отношение на принципите на 
правовата държава в дадена държава членка, като обръща специално внимание на 
борбата с корупцията в големи размери;

3. призовава за ясна методология за представянето на данни въз основа на постоянни 
цени;

4. припомня, че финансирането на политики и проекти следва да е в съответствие с 
целите за климата и енергията, както и с ангажиментите, поети съгласно Парижкото 
споразумение; призовава за по-амбициозни ангажименти към цели от областта на 
климата, за да се достигнат 30% свързани с климата разходи в следващата МФР за 
периода 2021 – 2027 г., за да се улесни и гарантира преходът към икономика с 
нулеви нетни въглеродни емисии през 2050 г.;

5. отправя отново призива на Парламента за увеличаване на общия бюджет за 
„Хоризонт Европа“ на поне 120 милиарда евро по постоянни цени, за да може да се 
реагира адекватно на социалните предизвикателства, да се гарантира глобалната 
конкурентоспособност на Европа, благосъстоянието на хората, лидерството в 
науката и промишлеността и да се спомогне за постигането на целите, заложени в 
Целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение; подчертава 
необходимостта от насочване на инвестициите от „Хоризонт Европа“ към 
търсенето, разработването и внедряването в обществото на технологични и 
нетехнологични решения за справяне с неотложни обществени предизвикателства, 
като борбата с последиците от изменението на климата и прехода към устойчива и 
възобновяема енергия, енергийно и ресурсно ефективна, нетоксична кръгова 
икономика, устойчиви хранителни и земеделски практики, както и здравеопазване и 
медицина на достъпни цени; приветства възможността за прехвърляне на 
финансови средства за програми от един фонд към друг, въведена с Регламента за 
общоприложимите разпоредби и насърчава всички територии да развиват 
научноизследователския си потенциал; счита, че подходящите условия и механизми 
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за подобни прехвърляния следва да бъдат разработени допълнително, за да се 
гарантира съвместимост със структурните фондове и да се избегне двойният одит; 
подчертава, че финансовата подкрепа от „Хоризонт Европа“ следва да се даде на 
разположение на бенефициерите посредством бърз процес „отдолу нагоре“ и чрез 
предоставянето на услуги за техническа помощ, които да насочват бенефициерите 
към най-подходящите фондове; счита в допълнение, че следва да се насърчават 
полезните взаимодействия с други програми и инструменти за финансиране, като 
същевременно се търси максимално административно опростяване;

6. счита, че особено предвид степента на амбициите „Хоризонт Европа“ да стане по-
гъвкава, приоритетите за изразходване на средства по всяка програма следва да се 
определят в законодателството за рамковата програма, а не в споразуменията за 
МФР;

7. подкрепя факта, че 3,5 милиарда евро от бюджета са предвидени за InvestEU; силно 
подчертава обаче, че този бюджет не следва да произлиза от финансирането по 
програма „Хоризонт Европа“, а да бъде допълнителен към него; счита, че за частта 
на InvestEU за научни изследвания, иновации и цифровизация следва да се 
използват същите правила като за успешния инструмент InnovFin, да се прилагат 
всички основни критерии и да се покрива траншът с най-голям риск;

8. приветства отпускането на сумата за енергийния и цифровия компонент на 
Механизма за свързване на Европа (МСЕ), която има за цел да запълни липсващите 
връзки в енергийната и цифровата инфраструктура на Съюза чрез подкрепа за 
разработването на високоефективни, устойчиви и ефикасно взаимосвързани 
трансевропейски мрежи в областта на енергетиката и цифровите услуги в пълно 
съответствие с дългосрочните цели на ЕС в областта на енергетиката и климата; 
счита, че МСЕ следва да си постави по-амбициозни цели по въпроса за полезните 
взаимодействия, както е посочено в междинния му преглед, по-специално за по-
добро използване на полезните взаимодействия между транспортната, цифровата и 
енергийната инфраструктура; припомня, че преходът към нисковъглеродна система 
заема централно място в МФР;

9. подчертава ефективността на централизираната структура на управление, 
установена с Регламента за МСЕ; отбелязва, че прехвърлянето на част от 
Кохезионния фонд към МСЕ е било голям успех и че степента на задоволство на 
заинтересованите държави членки позволява да се обмисли възможността за 
продължаване на този механизъм в рамките на следващата МФР; предлага 
съответно за МСЕ да бъде отпуснат пакет от 20 милиарда евро от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР), като се установят същите правила за управление 
като тези, които се прилагат за прехвърлянето на отговорността за управлението на 
Кохезионния фонд за МСЕ; счита, че предвид голямата разлика между наличните 
средства и потребностите, това действие би дало значителен тласък на проектите по 
TEN-T в Европа;

10. приветства като цяло предложението на Комисията за отпускане на 16 милиарда 
евро за новата Европейска космическа програма; въпреки това призовава за умерено 
увеличение на цялостния бюджет на програмата; по отношение на компонентите на 
програмата подчертава необходимостта от по-амбициозни пакети, предназначени за 
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осведомеността за ситуацията в космическото пространство (SSA) и GOVSATCOM, 
като същевременно се запазва или умерено се увеличава бюджетът, отделен за 
компонентите „Коперник“ и „Галилео“; подчертава, че е изключително важно да се 
гарантира последователността на двата водещи компонента „Галилео“ и 
„Коперник“, както и да се обезпечи функционирането на двете нови инициативи 
GOVSATCOM и SSA, които се занимават с все по-нарастващия проблем с 
безопасността на космическата инфраструктура и сигурността на сателитните 
комуникации;

11. приветства факта, че са отпуснати поне 9,194 милиарда евро за програмата 
„Цифрова Европа“, с която ще се изгради цифровият капацитет на ЕС, по-специално 
по отношение на изкуствения интелект, киберсигурността и 
високопроизводителните изчислителни технологии, като същевременно се укрепи 
цифровата трансформация на икономиката и обществото чрез подпомагане на 
цифровите умения; подчертава значението на тясната координация между 
„Хоризонт Европа“, МСЕ и ЕСИФ;

12. набляга върху необходимостта от подходящо финансиране на програма за действия 
на ЕС, които да подобрят конкурентоспособността на предприятията, със специален 
акцент върху малките и средните предприятия (МСП); отбелязва, че ориентираната 
към МСП програма следва да допълва други програми на ЕС и също така да се 
основава на натрупания от предишната програма (COSME) солиден опит, като се 
стреми да увеличи достъпа до пазари в рамките на Съюза и извън него, да подобри 
рамковите условия за предприятията и конкурентоспособността им и да насърчи 
предприемачеството и предприемаческата култура;

13. счита, че в енергийния сектор следва да се постави акцент върху енергийната 
сигурност, енергийната ефективност, засиленото използване на енергия от 
възобновяеми източници, свързването на сектори, интелигентната и модерна 
инфраструктура, овластяването на потребителите и функциониращ енергиен пазар с 
повече трансгранична търговия и сътрудничество; счита, че е от съществено 
значение до 2030 г. да се постигне поне целта за 15% взаимосвързаност; подчертава, 
че следващата МФР следва да се съсредоточи върху постигането на целите на 
Енергийния съюз; подчертава, че следващата МФР следва да се съсредоточи върху 
гарантирането на декарбонизацията на европейската икономика, за да се постигнат 
целите на енергийния съюз, целите на ЕС за климата и устойчивите цели за 
развитие в полза на ЕС и на всички негови граждани и по-специално да се 
подкрепят уязвимите домакинства с ниски доходи, изложени на риск от енергийна 
бедност, за да станат енергийно ефективни;

14. подчертава значението на ядрената безопасност и подчертава необходимостта от 
увеличаване на заделената сума за програмата за подпомагане на извеждането от 
експлоатация на ядрени съоръжения за АЕЦ „Игналина“ в Литва от 552 милиона 
евро на 780 милиона евро, за да се помогне по подходящ начин на Литва да 
посрещне технологичните предизвикателства, свързани с демонтирането на 
реактори с графитна сърцевина от чернобилски тип, както и да се предотвратят 
радиационните рискове, а впоследствие и да се намали опасността за гражданите на 
ЕС;
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15. изразява дълбоко съжаление, че призивът му за създаване на фонд за справедлив 
преход за регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии 
в рамките на новата многогодишна финансова рамка (МФР) не е отразен в 
предложението за МФР; отново отправя призив за създаване на фонд за справедлив 
енергиен преход на равнището на Съюза с общ бюджет от 5 милиарда евро в 
подкрепа на региони с висок дял на работници от сектори и общности, зависещи от 
въглищата и въглерода, засегнати неблагоприятно от този преход; освен това 
подчертава, че в рамките на този фонд следва да се гарантират достатъчно ресурси 
за разработването на стратегии за приобщаващ, местен и справедлив преход, както 
и за справянето с обществените, социално-икономическите и екологичните 
въздействия, заедно с преориентирането на обектите и създаването на достойни и 
устойчиви работни места, наред с преквалификацията и повишаването на 
квалификацията в чисти процеси и технологии, основани на възобновяеми 
енергийни източници или на решения за енергийна ефективност;

16. подчертава необходимостта от запазване на адекватен и ясен бюджет от 13 
милиарда за Европейския фонд за отбрана, за да се стимулира растежът и 
конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост;

17. призовава за подходящо финансиране за агенциите в рамките на мандата на 
комисията ITRE, за да се гарантира капацитетът им за адекватно изпълнение на все 
по-нарастващия брой задачи;

18. призовава за своевременно приемане на МФР и свързаните с нея правни основания, 
за да се гарантира безпроблемен преход от една програма към друга и да се избегнат 
забавяния при изпълнението;

19. подчертава необходимостта от правно обвързващо и задължително преразглеждане 
на МФР в средата на периода; счита, че участието на Парламента следва да бъде 
гарантирано във всяко преразглеждане на МФР;

20. отбелязва, че преразглеждането/прегледът на МФР за 2021 – 2027 г. в средата на 
периода е ключов въпрос при управлението на разходите на ЕС, за да се оцени как 
програмите за инвестиции се изпълняват според предвидените цели и задачи и дали 
имат адекватен капацитет за усвояване и създават добавена стойност за ЕС; 
подчертава, че преразглеждането/прегледът в средата на периода е възможност за 
допълнително опростяване по време на цялостния цикъл на изпълнение;

21. отбелязва, че в следващата МФР ще трябва да се вземе предвид излизането на 
Обединеното кралство от ЕС и последиците от него за бюджета на ЕС; изразява 
желание програмите на ЕС в рамките на мандата на комисията ITRE да могат да 
продължат безпрепятствено; в това отношение приветства предложенията на 
Комисията относно модернизацията на съществуващите собствени ресурси и 
прилагането на нови, както и премахването на отстъпките и увеличаването на 
тавана за собствените ресурси.
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