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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. счита, че политиките на ЕС и бюджетът на ЕС следва да допринасят съществено за 
съживяването на устойчивия растеж в ЕС и за решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, като недостатъчните ресурси и изменението на 
климата.

2. изразява убеждението си, че бюджетът на ЕС представлява уникален синергичен 
потенциал за изпълнението на политики, които отделните държави членки не биха 
могли да осъществят сами; призовава за оптимално използване на съществуващите 
средства на ЕС, като се набляга върху добавената стойност за ЕС, рационализацията 
и ефекта на лоста; 

3. признава необходимостта от засилване и координиране на финансирането за 
изпълнението на стратегията „Европа 2020“; изразява загриженост, че таваните по 
функция 1а в настоящата финансова рамка са недостатъчни за изпълнението на 
приоритетни политики на ЕС;

4. отбелязва определящата роля на водещи програми на ЕС като „Хоризонт 2020“,  
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; призовава за мобилизиране на по-съществени 
ресурси за развитие на зелената икономика като основен двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

5. призовава за засилване на политиките на ЕС в подкрепа на МСП, т.е. за инвестиции 
в техния потенциал за иновации и растеж и за опростяване на достъпа им до 
финансиране;

6. напълно подкрепя пилотната инициатива „Облигации за проекти“, целяща 
мобилизирането на частни спестявания и подобряването на набора от налични 
финансови инструменти за инфраструктурни проекти в областта на енергетиката, 
транспорта и ИКТ; подчертава необходимостта от адекватно използване на 
критериите за устойчивост на ЕИБ на равна основа с финансовите критерии; 

7. припомня, че 2013 г. ще бъде последната година на програмния период и изразява
загриженост относно възможните съкращения на бюджетните кредити за плащания; 
подчертава значението на спазването на ангажиментите на ЕС по текущи проекти;

8. продължава твърдо да се противопоставя на пренасочването на средства, 
предназначени за Седмата рамкова програма или други водещи програми по 
функция 1 към проекта ITER. 


