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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика призовава водещата комисия 
по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. Посочва важните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът в областта на 
енергетиката, информационните технологии, изследванията и иновациите, особено 
във връзка с гарантирането на доставките на енергия, борбата с изменението на 
климата, стимулиране на разработването на екологично ефективна икономика, 
предотвратяване на дигиталните различия и даване на тласък на иновациите в 
контекста на последствията от финансовата криза и икономическия спад; счита, че 
значителните съкращения в бюджетните редове, с които се въвеждат политики за 
справяне с тези предизвикателства, ще окажат вредно въздействие върху 
устойчивото икономическо възстановяване, регионалното развитие и създаването 
на работни места;

2. изразява съжаление по-специално относно предложените от Съвета съкращения в 
Седма рамкова програма от около 6% от кредитите за бюджетни плащания и до 
59% за някои специфични бюджетни редове (бюджетен ред 08 01 05 03), с което се 
подкопават целите на Лисабонската стратегия; призовава за подходящо 
финансиране на политиките в областта на научните изследвания, като по този 
начин се наблегне по-специално на насърчаването на участието на жените в 
научноизследователската дейност и на подобряване разбирането на проблемите на 
социалния пол с цел да се улесни равенството между половете;

3. приветства инициативите за енергийноефективни сгради и „фабрики на бъдещето“ 
и европейската инициатива за „зелени“ автомобили като обещаващи публично-
частни партньорства, които да бъдат финансирани по Седма рамкова програма с 
цел да бъде подкрепена промишлеността в развитието на по-устойчив автомобилен 
транспорт, нови технологии и нови екологично ефективни материали;

4. подчертава необходимостта да се стимулират производството на енергия от 
възобновяеми източници, енергийната ефективност и нисковъглеродните 
технологии, включително улавянето и съхраняването на въглероден диоксид (CCS), 
които допринасят за създаването на работни места, устойчиво регионално развитие 
и напредък към екологично ефективна икономика;

5. счита, че повече трябва да се наблегне на инвестициите в енергийната 
инфраструктура, на развитието и обновяването на преносните мрежи и 
изграждането на връзки между мрежите, с оглед по-специално да се преодолее 
изолацията на области, които не са свързани в достатъчна степен с европейските 
енергийни мрежи, т.нар. „енергийни острови“; във връзка с това призовава за 
приемане на разпоредби за подходящо финансиране на изпълнението на 
Европейската програма за енергийно възстановяване (бюджетен ред 06 01 04 13);

6. призовава за подходящо финансиране за подобряването на сигурността и 
безопасността на ядрените инсталации и тяхното демонтиране;

7. призовава за подходящо финансиране в подкрепа на малките и средните 
предприятия (МСП), по-специално в контекста на последствията от икономическия 
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спад, тъй като МСП са от съществено значение за създаването на работни места и 
за стимулиране на регионалното развитие; в този контекст подчертава важността за 
МСП на схемите за подпомагане от страна на Европейската инвестиционна банка, 
тъй като МСП са най-сериозно засегнати от трудностите при получаване на 
кредити вследствие на финансовата криза;

8. счита, че инвестициите в информационните и комуникационните технологии ще 
насърчат растежа и иновациите, като с това ще допринесат за постигане на целите 
на Лисабонската стратегия; в този контекст призовава за по-голяма подкрепа за 
изследователските дейности в областта на информационните технологии, като 
например Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации.


