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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.

изразява съжаление, че предложеният от Комисията бюджет е с 474,6 милиона евро
под тавана за функция 1а, въпреки че съответните програми получават повече
заявления, отколкото могат да удовлетворят, и биха могли лесно да усвоят
допълнителни средства;

2.

отхвърля направените от Съвета съкращения в размер на общо 747,4 милиона евро
по функция 1а, включително 424,9 милиона евро за общата стратегическа рамка за
научни изследвания и иновации, 28 милиона евро за направлението ИКТ на
Механизма за свързване на Европа и 20 милиона евро за Програмата за
конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия
(COSME), които рискуват да подкопаят усилията на Съюза за създаване на растеж
и работни места;

3.

счита, че особено през последната година на МФР е необходим амбициозен бюджет
за функция 1а, за да се изгради мост към следващата МФР, при която ще е
необходимо време докато всички нови програми започнат да функционират
пълноценно;

4.

поради това призовава за равнище на бюджетните кредити за поети задължения до
тавана за функция 1а, както и за използването на всички възможни инструменти за
гъвкавост, налични съгласно Регламента за МФР, и на специалната разпоредба
относно повторното използване на отменени средства за научноизследователски
проекти, предвидена във Финансовия регламент, за да се гарантира възможно найвисоко равнище на бюджетните кредити за поети задължения за бюджета за 2020 г.;

5.

отбелязва прекалено големия брой заявления по различни програми, като например
„Хоризонт 2020“ и програмата COSME, които биха могли да бъдат разгледани с
по-амбициозен бюджет за 2020 г.;

6.

изразява дълбоко съжаление, че предложеният от Комисията бюджет отново е
далеч под поискания от ACER и че това рискува да застраши функционирането на
Агенцията и нейната способност да изпълнява възложените ѝ с наскоро приетото
законодателство допълнителни задачи;

7.

призовава, по отношение на всички агенции в обхвата на компетентността си
(ACER, ОЕРЕС, ENISA и GSA), равнището на бюджетните кредити и персоналът
да бъдат такива, каквито са поискали агенциите;

8.

припомня ангажимента, поет от Парламента, Съвета и Комисията в съвместно
изявление, приложено към Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и
на Съвета1, целящо да се осигури общо финансиране за насърчаването на

1

Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. за
изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването
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свързаността с интернет в местните общности в размер на 120 милиона евро за
период от три години, за да може инициативата да се превърне в истински
европейски успех в полза на местните общности и гражданите;
9.

призовава за допълнителни средства за ускоряване на разработването и
внедряването на по-чисти технологии с цел подпомагане на изпълнението на
ангажиментите, поети от Съюза в рамките на Парижкото споразумение;

10.

призовава за допълнителни бюджетни кредити за Механизма за свързване на
Европа, и по-конкретно неговите направления за енергетиката и ИКТ, за да се
гарантира свързването на изолираните пазари и премахването на оставащите
пречки.

на свързаността с интернет в местните общности (ОВ L 286, 1.11.2017 г., стр. 1).
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