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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; подчертава, че водещите инициативи на 
ЕС, описани в „ЕС 2020“, се нуждаят от солидна, надеждна и устойчива финансова 
подкрепа от ЕС за постигане на основните цели на ЕС за 2020 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;

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;

Енергийна политика

4. счита, че в новата многогодишна финансова рамка следва да бъдат отразени 
политическите приоритети на ЕС, както са посочени в стратегията „ЕС 2020“; 
подчертава, че Съюзът се нуждае от 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 
постигането на целите на „ЕС 2020“; приветства плановете за увеличаване на 
средствата в бюджета на ЕС за енергетиката с цел да се допринесе за 
финансирането на основни европейски проекти за приоритетна енергийна 
инфраструктура, насочени към преодоляване на инвестиционния недостиг от около 
60 милиарда евро, установен от Европейската комисия, както и за европейско 
финансиране за научни изследвания на нови технологии и технологии, свързани с 
енергията от възобновяеми източници; счита, че енергийната ефективност и 
икономията на енергия следва да продължат да бъдат основни приоритети на всяка 
нова стратегия в областта на енергетиката, като по този начин, че се намали
необходимостта от нови допълнителни енергийни инфраструктури;

5. подчертава необходимостта от осигуряване на дългосрочно финансиране на 
развитието на иновационни енергийни технологии с ниски въглеродни емисии, 
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; 
приветства изпълнението на Европейски стратегически план за енергийните 
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технологии (план SET), в който са посочени конкретни действия за научни 
изследвания в областта на чистите, устойчиви и ефективни енергийни технологии с 
ниски въглеродни емисии;

Промишлена политика

6. приветства факта, че в стратегията „ЕС 2020“ се подчертава значението на 
промишлената политика за устойчив растеж 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 разнообразна и конкурентна 
промишлена база, което да води до създаването на заетост; решително подкрепя 
запазването на гаранционни инструменти, свързани с Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, и призовава за продължаването й и 
значителното й разширяване; изисква от Комисията да отдели по-съществено 
внимание в следващото поколение програми на мецанин финансовите инструменти 
и да ги подкрепи със средства и инструменти с поделяне на риска;

7. припомня призива на Европейския парламент от 10 март 2009 г. за повишаване на 
видимостта и осведомеността относно действията по свързани с МСП политики 
посредством групиране на съществуващите инструменти и средства на Общността, 
предназначени за МСП, в отделен бюджетен ред в бюджета на ЕС;

Научни изследвания, иновации и развитие

8. счита, че процъфтяващите научни изследвания, иновации и развитие допринасят за 
посрещане на най-големите предизвикателства на нашата епоха; припомня целта на 
ЕС да укрепва своите научни и технологични основи чрез създаването на 
европейско научноизследователско пространство; признава основната роля на 
Европейския институт за иновации и технологии (EIT) като основен двигател на 
устойчивото развитие и конкурентоспособността на ЕС чрез насърчаване на водещи 
в световен мащаб иновации; подчертава, че е важно да се продължат усилията за 
опростяване на финансирането на научните изследвания, иновациите и развитието;

9. подчертава, че е необходимо да се запази, стимулира и гарантира финансирането на 
научните изследвания, иновациите и развитието в ЕС чрез подходящо управление 
на програмите и финансиране в размер най-малко на процента от общия бюджет на 
ЕС, с който ще разполага 7 РП при приключването си; призовава за значително 
увеличение на разходите за научни изследвания, считано от 2013 г., като целта на 
ЕС е 1 % от БВП да се разпредели за публичното финансиране; призовава за 
засилване на международното сътрудничество в областта на научните изследвания 
и развитието;

10. подчертава, че иновациите са един от основните фактори, допринасящи за 
конкурентоспособността и икономическия растеж; призовава за по-силна връзка 
между фундаменталните научни изследвания и индустриалните иновации; изтъква 
успеха на ИФПР и подкрепя предоставянето на повече средства за ИФПР;

Информационно общество
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11. счита, че Европа трябва да играе водеща роля в създаването и прилагането на ИКТ; 
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;

Космическа политика

12. подчертава стратегическото значение на европейските глобални навигационни 
спътникови системи („Галилео“ и EGNOS) и е убеден, че изпълнението на тези 
програми ще се нуждае от интензивен мониторинг и оценка; признава, че 
развитието на новосъздадената европейска космическа политика логично 
предполага допълнителен финансов капацитет на ЕС.


