
PA\934039BG.doc PE510.513v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2013/2017(BUD)

22.4.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по бюджети

относно бюджета за 2014 г. – мандат за тристранната среща
(2013/2017(BUD))

Докладчик по становище: Райнхард Бютикофер



PE510.513v01-00 2/4 PA\934039BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\934039BG.doc 3/4 PE510.513v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че Парламентът все още не е дал одобрението си за новия регламент за 
МФР, както и че Комисията най-напред следва да изготви проектобюджета за 
2014 г. въз основа на собственото си предложение за МФР за периода 2014—
2020 г.;

2. изразява дълбоко съжаление относно това, че Съветът намали с 38 милиарда евро 
средствата по функция 1a, с които се финансират основни политики на ЕС в 
областта на иновациите, научните изследвания, инфраструктурата, МСП, младежта 
и образованието, необходими с цел справяне с настоящата икономическа криза и 
важни предизвикателства пред обществото; смята, че определянето на подходяща 
горна граница за плащанията по ОСП би предоставило възможност за 
освобождаване на допълнителни бюджетни средства за функция 1a;

3. призовава за амбициозно разпределяне на средства за програмата „Хоризонт 2020”; 
категорично се противопоставя на всяко предложение за горни граници за 2014 г. 
под равнищата за 2013 г.; призовава Комисията да създаде специални бюджетни 
редове за Инструмента за МСП, за програмите „Науката в обществото” и 
„Разширяване на участието”, както и за последващите действия във връзка с 
програмите „Екоиновации ” и „Интелигентна енергия – Европа” по РПКИ; 

4. смята, че Механизмът за свързване на Европа изпълнява важна роля за 
икономическото възстановяване на ЕС; призовава за отпускане на по-висок процент 
финансови средства за този финансов инструмент, за да се подсигури ефектът на 
лоста по отношение на другите публични и частни инвестиции; призовава, в 
частност, за съсредоточаване на вниманието върху облигациите за финансиране на 
проекти за добиване на енергия от възобновяеми източници и облигациите за 
финансиране на проекти, свързани с инфраструктурата в областта на ИКТ, както и 
за разпределяне на достатъчно средства за интелигентни мрежи, особено с оглед на 
потенциалното взаимодействие със сектора на ИКТ;

5. подчертава, че е необходимо да се намерят решения за проблемите, с които се 
сблъскват МСП, чрез една амбициозна Програма за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME); с оглед на особено трудното положение с 
получаването на достъп до финансиране, призовава за разпределянето на поне 60% 
от бюджета на COSME за финансовите инструменти;

6. подчертава, че големите инфраструктурни проекти на ЕС (като „Галилео“ и 
„Коперник“) трябва да се финансират извън и над рамките на бюджета на МФР, 
както и че не трябва да се използват средства от ЕС за покриване на допълнителен 
преразход или на разходите по проекта ITER;

7. смята, че е необходимо по-добро управление и съгласуване на изразходването на 
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средствата между ЕС и държавите членки, с цел изпълнение на стратегията „Европа 
2020”; призовава за оптимално използване на съществуващото финансиране от ЕС, 
с насочване на вниманието върху добавената стойност за ЕС, ефективната 
рационализация и ефекта на лоста; призовава процеса на европейския семестър да 
наблюдава инвестициите в научни изследвания, иновации, индустриална политика и 
МСП.


