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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. подчертава, че предизвикателствата, свързани с устойчивата енергия и борбата с 
изменението на климата, трябва да бъдат отразени сред приоритетите в бюджета на 
ЕС; отбелязва, че за тези приоритети ще са необходими допълнителни бюджетни 
ресурси, особено за финансирането на Европейския стратегически план за 
енергийните технологии и за насърчаването на енергийната ефективност; отново 
заявява, че тези бюджетни ресурси следва да имат допълващ характер, а не да са за 
сметка на съществуващото финансиране на програмите на Общността в областта на 
научните изследвания и иновациите;

2. изразява своята силна загриженост във връзка с ограничения марж по Функция 1А, 
което предполага, че ще бъде невъзможно финансирането на нови приоритети 
посредством преразпределяне без сериозно да се засегнат важни съществуващи 
програми; поради това препоръчва допълнително финансиране, ако бъдат поставени 
нови приоритети;

3. отбелязва неотдавнашните бюджетни решения за финансиране на проекта 
„Галилео” и на Европейския институт за иновации и технологии – инициативи, 
които ще изискват засилено наблюдение и оценка по време на тяхното прилагане;

4. подчертава, че изпълнението на Седмата рамкова програма и работата на 
съвместните предприятия (JUs), и на Съвместните технологични инициативи (JTIs), 
и по-специално на Европейския съвет за научни изследвания, трябва да бъдат 
наблюдавани отблизо;

5. задава си въпроса дали настоящата тенденция за създаване на нови регулаторни 
агенции, натоварени с административни задачи, като например предложенията за 
Европейски орган за пазара на електронни съобщения и за Агенция за 
сътрудничество между енергийните регулатори е положителна; предлага в отделите 
на Комисията, работещи в приоритетните области, да бъдат назначени подобаващ 
брой служители, като това може да се окаже по-добър начин за постигане на 
политическите цели;

6. вярва, че поради ограничения марж по Функция 1А, надлежното изпълнение и 
оценка на текущите пилотни проекти и подготвителни действия трябва да бъдат 
приоритет.
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