
PA\908795BG.doc PE792.897v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/0177(APP)

12.7.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020
(COM(2011)0398 – C7-0000/2012 – 2011/0177(APP))

Докладчик по становище: Edit Herczog



PE792.897v01-00 2/5 PA\908795BG.doc

BG

PA_NonLeg_Interim



PA\908795BG.doc 3/5 PE792.897v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва комисията по 
бюджети, която е водеща, да включи в доклада си следните предложения:

Позовавания в преамбюла на акта и/или съображения

1. Счита, че, за да излезе ЕС от настоящата икономическа и социална криза, както и за 
да се гарантира неговата бъдеща конкурентоспособност в един глобализиран свят, е 
абсолютно необходимо да бъдат изпълнени целите за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, заложени в стратегията „Европа 2020“; подчертава, 
че за постигането на тези цели е необходимо да се направят насочени към бъдещето 
инвестиции в основни политики на стойност от около общо 1600 милиарда евро;

2. подчертава ключовата роля, която бюджетът на ЕС следва да играе за постигането 
на общоприетите цели на стратегия „ЕС 2020“, тъй като, ако бъде добре 
управлявано, финансирането от страна на ЕС може да породи и ускори създаването 
на отчетлива добавена стойност на ЕС, което държавите членки не са в състояние да 
направят поотделно, както и за създаването на ефекти от взаимодействието и 
взаимното допълване с дейностите на държавите членки, като им помага да се 
съсредоточат върху ключови инвестиции, ориентирани към бъдещето; във връзка с 
това приветства предложението на Комисията за засилване – съотнесено към 
сегашната МФР за периода 2007-2013 г. – на наличното финансиране за програмите 
на ЕС в областта на научните изследвания, иновациите, конкурентоспособността, 
МСП и инфраструктурата; изразява твърдото си убеждение, че тези предложени 
финансови средства представляват просто един минимум и предупреждава за 
изкушението на някои държави членки да ги съкратят, тъй като това може да 
застраши доверието в ЕС и политическия ангажимент в полза на растежа и 
трудовата заетост; подчертава в същото време необходимостта да се гарантира 
достатъчно гъвкавост за бюджета, така че бюджетните средства могат да бъдат 
съгласувани по подходящ начин с променящите се обстоятелства и приоритети;

3. подчертава по-конкретно необходимостта от засилване, стимулиране и гарантиране 
на финансирането на научноизследователската и развойна дейност и иновациите в 
ЕС чрез значително увеличаване на съответните разходи в многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г. за програма „Хоризонт 2020“ и 
чрез радикално опростяване на процедурите за финансиране, като същевременно 
стриктно се запазва принципа на добро финансово управление; 

4. подчертава добавената стойност на програмите на ЕС в подкрепа на МСП, тъй като 
те се оказаха много полезни в подкрепа на усилията на държавите членки за 
осигуряване на достъпа на МСП до възможности за финансиране в период на 
дълбока финансова криза; въпреки това подчертава, че в бъдеще всички европейски 
участници от промишлеността следва да разполагат с по-добър и по-многообразен 
достъп до финансиране - от безвъзмездни средства до заеми или капиталово 
финансиране; изразява твърдото си убеждение, че в предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME), 
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бюджетът, отпуснат за финансовите инструменти, ще бъде увеличен, а достъпът до 
него подобрен, така че програмата да бъде разширена с включването на повече 
МСП и така, че да отговори по-адекватно на различните потребности на МСП;

5. счита, че разработването на ново поколение устойчиви енергийни системи в ЕС ще 
изисква значителни инвестиционни усилия в областта на енергийните изследвания и 
енергийните разработки; ето защо подчертава необходимостта от увеличаване на 
финансирането в областта на изследванията и технологичното развитие, както и за 
поддържане на демонстрационни проекти в областта на енергетиката; призовава за 
цялостното прилагане на вече приетия Стратегически план за енергийните 
технологии (план SET); призовава Комисията и Съвета да изясни неговото 
финансиране в рамките на МФР 2014 — 2020 г.;

6. подчертава стратегическото значение на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, „Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за бъдещето на 
конкурентоспособността на ЕС и за укрепване на промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде гарантирано в бюджета на ЕС въз основа на напълно 
автономен и всеобхватен многогодишен бюджет, докато подобренията на 
управлението на отраслите следва да остане по правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на изпълнението на тези проекти възникнат преразходи, 
те следва да бъдат обхванати по начин, който не застрашава финансирането и 
успешното прилагане на други политики на Съюза, които допринасят за 
постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“;

7. счита, че в реалния контекст на публични бюджетни ограничения, за реализирането 
на дългосрочните инвестиции за постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“ е 
абсолютно необходим ефект на лоста от други източници на финансиране; изразява 
твърдото си убеждение, че добавената стойност за ЕС се начислява, по-специално 
чрез подкрепа за високорискови, скъпи и дългосрочни програми, което е извън 
възможностите на отделните държави членки; следователно призовава за действия 
на ЕС за намаляване на инвестиционните рискове в широкомащабни дейности и за
разработване на инвестиции в паневропейска енергийна и ИКТ инфраструктура; във 
връзка с това приветства стартирането на пилотната фаза за 2012 — 2013 г. на 
инициативата на ЕС за проектни облигации и предложението на Комисията относно 
Механизма за свързване на Европа (МСЕ), като първи стъпки в правилната посока;

8. счита, обаче, че е необходимо по-интензивно да се помисли за подобряване на 
подкрепата за дългосрочните инвестиции в ЕС; подчертава необходимостта от 
развиване и засилване на финансовите инструменти за споделяне на риска, 
основаващи се на бюджета на ЕС, както чрез тях се улесни финансирането на 
инвестициите в приоритетни сектори, което включва по-голям и по-разнообразен 
обхват от проекти и съдържа различни видове рискове (подходът „портфейл от 
проекти“); изразява убеждение, че, за да се увеличи потенциалът за растеж на 
подобни инструменти, следва да се търсят ефектите от взаимодействието и 
взаимното допълване между ЕС и националните схеми; подчертава, че тези 
инструменти трябва да се основават на ясни и прозрачни критерии за допустимост и 
подбор на проекти;
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9. подчертава категорично, че реинвестирането на приходите (постъпления) следва да 
бъде принцип, който ръководи всички иновативни финансови инструменти; 
подчертава, че принципът на обновяване предполага не само икономии за 
публичните финанси, но засилва лостовия и мултиплициращ ефект на тези 
инструменти, които в крайна сметка съдействат за осигуряването на по-високо 
равнище на инвестиции в икономиката;

10. подчертава, че оперативната съвместимост и ефектът от взаимодействието между 
специфичните програми (като „Хоризонт 2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на предприятията и за МСП, МСЕ) и политиката на 
сближаване трябва да се насърчават; изразява убеждение, че кумулативното или 
комбинирано финансиране следва да се насърчават, за да се увеличи максимално 
използването на наличните финансови средства на ЕС във всички държави членки, 
и по този начин тяхното участие във всички специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на територията на ЕС като цяло;


