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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. приветства процеса на Европейския семестър, чиято цел е да се укрепи 
икономическото управление; счита, че успешното изпълнение на стратегията „ЕС 
2020“ изисква значителни, координирани и адекватни финансови задължения, 
които да бъдат поети за изпълнение на нейните приоритети както на равнище ЕС, 
така и на равнището на държавите-членки, и че всяко ограничение в съответните 
бюджетни кредити в бюджета на ЕС ще изложи на риск това изпълнение;

2. изтъква, че подобряването на условията за научни изследвания, развитие и 
иновации, по-специално по отношение на приоритетите на устойчивата енергетика, 
технологиите за съхранение на енергия, технологиите за ефективно използване на 
ресурсите и екологосъобразните технологии, е от решаващо значение за напредъка 
към постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“; призовава не само за 
увеличаване на бюджета, но и за въвеждането на по-голям брой критерии за 
устойчивост в програмите на ЕС за научни изследвания, развитие и иновации;

3. припомня, че Седмата рамкова програма трябва да бъде изцяло изпълнена; 
подкрепя усилията за развитието, съвместно с ЕИБ и ЕИФ, на иновативни начини 
за финансиране на инвестиции и насърчаване на научните изследвания и 
иновациите, като например механизма за финансиране с поделяне на риска 
(МФПР); подкрепя освобождаването на допълнителни бюджетни кредити за 
МФПР, но призовава за по-добро усвояване от страна на МСП;

4. призовава за продължаване на изпълнението на „Small Business Act“, като се 
въведат действия, свързани с политиката относно МСП, включително мерки за 
подобряване на достъпа и разработване на конкретни програми и новаторски 
финансови механизми; призовава за обновяването на рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, която е водеща програма за МСП;

5. счита, че при наличието на ясни цели на устойчивата енергийна политика, 
енергийната ефективност и политиката на ефективно използване на ресурсите може 
да се извлекат икономически изгодни ползи за европейската икономика като цяло; 
призовава за разпределянето на публични и частни средства на ЕС и държавите-
членки за инвестициите в тези приоритетни сектори;

6. подчертава, че преди да се пристъпи към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти трябва да се осигурят правилно управление, 
точно планиране, добро финансово управление, ясни граници за участието на ЕС и 
отделен бюджетен ред; подчертава, че средствата на ЕС, които се разпределят за 
тези проекти, не следва да са резултат от преразпределението на средства от други 
програми на ЕС за научни изследвания и развитие, както и че всички допълнителни 
разходи, които могат да възникнат, трябва да бъдат покривани от държавите-
членки или от частни заинтересовани страни; посочва, във връзка с програмата 
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„Галилео“, че потребителите на публично регулираната услуга и на търговската 
услуга следва да допринасят за покриване на разходите.


