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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата специална 
комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив 
Европейски съюз след 2013 г. да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства водещите инициативи, изведени на преден план в стратегията „ЕС 
2020“; призовава за по-широка политическа концепция за бъдещето на ЕС като 
конкурентен, социален и устойчив съюз и подчертава необходимостта от 
постигането на социално, икономическо и териториално сближаване в ЕС;
подчертава, че водещите инициативи на ЕС, описани в стратегията „ЕС 2020“, 
повечето от които са свързани с политики на ЕС в областта на промишлеността, 
научните изследвания и енергетиката, се нуждаят от солидна, надеждна и устойчива 
финансова подкрепа от ЕС за постигане на основните цели на ЕС за 2020 г., като 
същевременно се преодолее текущият проблем с фрагментираността на 
инструментите за финансиране на ЕС; по тази причина отправя искане 
референтните суми за водещите инициативи да бъдат включени в многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода след 2013 г.;

2. подчертава необходимостта от осигуряване на дългосрочно финансиране в 
следващата МФР за съществуващи и нови дългосрочни водещи програми в областта 
на конкурентоспособността за растеж и развитие, и по-специално за стратегическо 
продължение на съществуващите дългосрочни програми; припомня, че 
изпълнението им изисква интензивен мониторинг и оценка, както и бюджетна 
гъвкавост и опростяване с цел постигането на по-добри резултати в рамките на 
европейските програми; подчертава необходимостта от анализ на усвояването на 
средства на ЕС от гледна точка на добавената стойност, в това число чрез по-добро 
координиране между националните бюджети и бюджета на ЕС;

3. подчертава, че дългосрочните предизвикателства, свързани с 
конкурентоспособността и устойчивото развитие на ЕС, трябва да получат 
изражение в бюджетни средства, без да се излага на опасност настоящото 
финансиране на текущите програми на ЕС; подчертава значението на научните 
изследвания, иновациите, информационното общество и енергетиката за справянето 
с най-големите социални предизвикателства като икономическия растеж, 
изменението на климата, недостига на енергия и ресурси, здравето и застаряването 
на населението;

4. счита, че разходите на ЕС следва да се съсредоточат върху политики с европейска 
добавена стойност, в съответствие с принципите на субсидиарност, 
пропорционалност и солидарност; подчертава, че научните изследвания, 
енергетиката и инфраструктурата за информационните и комуникационни 
технологии са примери за европейска добавена стойност;

5. настоятелно приканва Комисията да увеличи ефективността и ефикасността на 
следващия набор от инструменти за финансиране чрез по-добро наблюдение и отчет 
на качествените показатели за изпълнение;
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6. счита, че трябва да бъде осигурено подходящо финансиране, с цел да бъдат спазени 
международните споразумения на ЕС;

Енергийна политика 

7. счита, че в новата многогодишна финансова рамка следва да бъдат отразени 
политическите приоритети и цели на ЕС в областта на политиките, свързани с 
енергетиката и изменението на климата, както е посочено в няколко резолюции на 
Европейския парламент, като например резолюцията относно разработването на 
нова енергийна стратегия за Европа за периода 2011–2020 г. 1 , и в частност 
резолюцията относно стратегията „ЕС 2020“2; подчертава, че Съюзът се нуждае от 
краткосрочна, средносрочна и дългосрочна визия за ефективна и устойчива 
енергийна политика до 2050 г.; отбелязва, че са необходими съществени инвестиции 
в европейската енергийна инфраструктура, за да не бъде изложено на опасност 
изпълнението на целите на стратегията „ЕС 2020“ и постигането на дългосрочните 
цели за 2050 г.;

8. призовава за увеличаване на средствата в бюджета на ЕС за енергетиката и 
отбелязва потенциала на някои други финансови инструменти с ефективна 
европейска добавена стойност да допринасят за финансирането на важни 
европейски проекти за приоритетна енергийна инфраструктура по регионално 
балансиран начин в случаите, когато тези проекти не могат да бъдат финансирани 
от пазара, както и за увеличаване на финансирането от ЕС за нови технологии и 
технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, енергийна 
ефективност и политики и мерки за икономия на енергия; заявява, че последните 
следва да си останат важни приоритети, да намерят отражение в бъдещата 
финансова перспектива на ЕС и да бъдат подкрепяни от нея, както и да намаляват 
потребността от допълнителни нови енергийни инфраструктури и съоръжения за 
генериране и производство на енергия в бъдещите стратегии, свързани с 
енергетиката;

9. подчертава необходимостта от осигуряване на дългосрочно финансиране за 
развитието на иновационните и устойчиви енергийни технологии, които ще бъдат 
необходими в дългосрочен план и които са от съществено значение за устойчивото 
развитие и създаването на нови пазари за промишлеността на ЕС; призовава за 
незабавното изпълнение на Европейския стратегически план за енергийните 
технологии (план SET), съдържащ конкретни действия за научни изследвания в 
областта на чистите, устойчиви и ефективни енергийни технологии с ниски 
въглеродни емисии, които са голяма крачка напред за енергийната система на ЕС; 
призовава също така финансирането от ЕС да бъде насочено към малките по мащаб, 
децентрализирани проекти в тази област; подчертава необходимостта от публична 
финансова подкрепа в тази област; подчертава необходимостта от увеличаване на 
средствата за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 
дейности в областта на енергетиката за развитието на чиста и достъпна енергия за 
всички;

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно разработване на нова стратегия за 
Европа в областта на енергетиката, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020“ (P7_TA(2010)0223).
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10. подчертава необходимостта от постигане на максимален ефект от използването на 
европейско финансиране, което да действа като катализатор за мобилизирането, 
обединяването и съчетаването на публични и частни финансови средства в полза на 
инфраструктурите от европейско значение, в това число Южният газов коридор и 
други маршрути за диверсификация на доставките на газ;

Промишлена политика

11. приветства факта, че в стратегията „ЕС 2020“ се подчертава значението на 
промишлената политика за устойчив растеж, социално и икономическо 
благополучие и заетост в Европа; призовава за по-цялостна визия за европейската 
промишленост през 2020 г., с цел да се гарантира поддържането и по-нататъшното 
развитие на диверсифицирана, конкурентна и устойчива промишлена база с ниски 
въглеродни емисии, което да води до създаването на достойни екологосъобразни 
работни места; решително подкрепя запазването на гаранционните инструменти, 
свързани с Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, и призовава 
срокът за предоставяне на средствата, отпуснати за тази програма, да бъде 
продължен, а размерът им – значително увеличен; изисква от Комисията да отдели 
по-голямо внимание на мецанин финансовите инструменти в следващото поколение 
програми и да ги подкрепи със средства и инструменти за поделяне на риска;

12. припомня, че на 10 март 2009 г. Европейският парламент призова за повишаване на 
видимостта и осведомеността относно действията по свързани с МСП политики 
чрез групиране на съществуващите инструменти и средства на Общността, 
предназначени за МСП, в отделен бюджетен ред в бюджета на ЕС;

13. подчертава необходимостта от осигуряване на подходящи инструменти за 
бюджетно финансиране в подкрепа на целите на водещата инициатива „Стратегия 
за ефективно използване на ресурсите“, предложена от Комисията през 2011 г.;

14. изтъква необходимостта Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да има 
съществено участие във финансирането на научните изследвания и иновационните 
дейности, по-специално по отношение на проектите за промишлени иновации;

15. приветства предложението на Комисията да се проучват нови източници на 
финансиране за големите европейски инвестиционни проекти в области с ясна 
европейска добавена стойност като енергетика, транспорт и ИКТ;

Научни изследвания, иновации и развойни дейности

16. счита, че процъфтяващите научни изследвания, иновациите и развойните дейности 
трябва да спомогнат за намирането на решение на най-големите социални 
предизвикателства в наши дни, включително изменението на климата, ефективното 
използване на ресурсите, здравето и застаряването на населението, управлението на 
градската среда и мобилността, осигуряването на храна и вода; припомня целта на 
ЕС да укрепва своите научни и технологични основи чрез изграждането на 
европейско научноизследователско пространство; признава важната роля на 
ориентираните към политиките на ЕС транснационални, съвместни програми, 
обединяващи изследователския и иновационния капацитет, с цел да се даде отговор 
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на политическите предизвикателства на европейско равнище и да се предприемат 
действия за постигането на основните обществени цели; признава ролята на 
Европейския институт за иновации и технологии (EIT) като основен двигател на 
устойчивото развитие и конкурентоспособността на ЕС, постигано чрез подкрепата 
за водещи в световен мащаб иновации, и призовава за разширяване и надлежно 
финансиране на приоритетните за общностите на знанието и иновациите (ОЗИ) 
области; подчертава, че е важно да се продължат усилията за опростяване на 
финансирането на научните изследвания, иновациите и развойните дейности и за 
осигуряване на достъп за по-малките изследователски институти, предприятия и 
организации на гражданското общество;

17. подчертава, че конкурентоспособността на ЕС зависи в голяма степен от неговите 
възможности за иновации, структурите му за научноизследователска и развойна 
дейност и свързването на иновациите с производствения процес;

18. подчертава, че е необходимо да се увеличи, стимулира и гарантира финансирането 
на научните изследвания, иновациите и развойните дейности в ЕС чрез съществено 
увеличаване на разходите за научни изследвания, считано от 2013 г., както и да се 
продължат усилията за опростяване на финансирането на научните изследвания, 
иновациите и развойните дейности и за подходящо управление на програмите; 
призовава по-специално за насочване на бъдещите програми за финансиране на 
научните изследвания, развойните дейности и иновациите към основните социални 
теми, като по този начин се постига по-специално по-голяма ефективност и 
сигурност на ресурсите; призовава за засилване на международното сътрудничество 
в областта на научните изследвания и развойните дейности и за повече средства за 
програмите за мобилност; счита, че подкрепата от ЕС за големите проекти не следва 
да води до намаляване на средствата, отпускани за научни изследвания в други 
области, и че изпълнението на такива проекти следва да бъде проследявано по 
подходящ начин;

19. подчертава, че иновациите са един от основните фактори, допринасящи за 
конкурентоспособността и икономическия растеж; призовава за по-силна връзка 
между фундаменталните научни изследвания и промишлените иновации; изтъква 
успеха на механизма за финансиране с поделяне на риска (ИФПР) и подкрепя 
предоставянето на повече средства за ИФПР; счита, че следва да се вземе предвид 
цялата верига от иновации – от граничните изследвания до технологичното 
развитие, демонстрациите, разпространението, валоризацията на резултатите и 
бързото предлагане на резултатите от научната дейност на пазарите; подкрепя 
предложенията на Комисията за система на ЕС за защита на патентите, 
благодарение на която значително ще се намалят разходите за превод и 
административните разходи;

20. подчертава необходимостта от подобряване на публично-частните партньорства, 
включително чрез намаляване на бюрокрацията и рационализиране на 
съществуващите процедури; призовава Комисията да прилага към своите програми 
подход, който е ориентиран в по-голяма степен към постигането на резултати и се 
ръководи от постиженията;
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Информационно общество

21. счита, че Европа трябва да играе водеща роля в създаването и прилагането на ИКТ; 
счита, че използването на ИКТ спомага за справянето с настоящите структурни 
предизвикателства и постигането на устойчив икономически растеж; подчертава, че 
е важно да се продължат усилията за осигуряване до 2020 г. на повсеместен и 
високоскоростен достъп до фиксирани и мобилни високоскоростни широколентови 
мрежи за всички граждани и потребители, особено в по-слабо развитите държави-
членки, както и за насърчаване на електронните инициативи за гарантиране на 
бързото изпълнение на програмата на ЕС в областта на цифровите технологии;

22. призовава Комисията да се ангажира по-тясно с регионите, с цел да ги подпомогне 
да укрепят капацитета си за усвояване на средства от структурните фондове и 
Фонда за развитие на селските райони, отпускани за инвестиции в 
инфраструктурата за широколентов достъп, както и да осигури допълнителни 
насоки относно използването на финансовите средства от публично-частните 
партньорства и другите финансови инструменти;

23. подчертава, че голяма част от разходите за гражданско строителство са свързани с 
разполагането на нови фиксирани или подвижни инфраструктури и че те биха 
могли да се намалят чрез по-добро взаимодействие в сферата на планирането и 
програмите; по тази причина призовава за по-добро координиране и интегриране на 
инфраструктурните програми чрез подобрено планиране на национално, регионално 
и местно равнище с цел постигане на намаление на разходите и насърчаване на 
инвестициите;

24. подкрепя инициативата на Комисията за съвместна работа с ЕИБ за подобряване на 
наличността на финансови средства за мрежите от следващо поколение и 
подчертава необходимостта това финансиране да бъде насочено към проекти за 
отворена инфраструктура, в подкрепа на разнообразието от услуги;

25. призовава Комисията и ЕИБ да изготвят до пролетта на 2011 г. конкретни 
предложения за нови финансови инструменти, в допълнение към съществуващите 
средства за финансиране на инфраструктурата за широколентов достъп, в това 
число гаранции, капиталови или дългови инструменти, или комбинация от тях; 

Космическа политика

26. подчертава стратегическото значение на европейските глобални навигационни 
спътникови системи („Галилео“ и EGNOS) и на програмата за глобален мониторинг 
на околната среда и сигурността (ГМОСС) и е убеден, че изпълнението им ще се 
нуждае от интензивен мониторинг и оценка; отправя искане при всяко бъдещо 
отпускане на средства за космическите инициативи на ЕС, като например 
„Галилео“, да се създава отделен бюджетен ред, в допълнение към средствата за 
научни изследвания и иновации; подчертава, че публичните инвестиции в такива 
проекти трябва да носят ползи за публичния сектор в ЕС чрез финансова печалба и 
благоприятни ценови политики за гражданите на ЕС.
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