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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. изразява съжаление, че предложеният от Комисията бюджет е с 474,6 милиона 
евро под тавана за функция 1а, въпреки че съответните програми получават 
повече заявления, отколкото могат да удовлетворят, и биха могли лесно да усвоят 
допълнителни средства; подчертава изключителното значение на програмите по 
функция 1а за стимулирането на основания на иновации икономически растеж и 
допринасянето за осъществяването на прехода към неутрално по отношение на 
климата общество в съответствие с Парижкото споразумение;

2. подчертава значението на развитието на водещи позиции в областта на 
иновациите и на задълбочените и революционни научни изследвания в областта 
на авангардните технологии за постигане на политическите цели на Съюза и 
поради това отхвърля направените от Съвета съкращения в размер на общо 747,4 
милиона евро по функция 1а, включително 424,9 милиона евро за общата 
стратегическа рамка за научни изследвания и иновации, особено по съответните 
бюджетни редове, свързани с укрепването на изследователската дейност в 
областта на бъдещите и нововъзникващите технологии, укрепването на 
европейската инфраструктура за научни изследвания, включително електронните 
инфраструктури и водещите позиции в информационните и комуникационни 
технологии, както и включително 28 милиона евро за направлението ИКТ на 
Механизма за свързване на Европа и 20 милиона евро за Програмата за 
конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия 
(COSME), което рискува да подкопае усилията на Съюза за създаване на устойчив 
растеж и висококачествени работни места, както и усилията му за постигане на 
целите на ООН за устойчиво развитие и постигане на икономика с нетни нулеви 
емисии на парникови газове не по-късно от 2050 г., като никой не бъде изоставен;

3. счита, че особено през последната година на МФР е необходим амбициозен 
бюджет за функция 1а, за да се изгради мост към следващата МФР, при която ще 
е необходимо време докато всички нови програми започнат да функционират 
пълноценно, така че да се осигури пълната оперативност на тези програми, за да 
могат те да продължат да допринасят за постигането на политическите 
приоритети на Съюза;

4. поради това призовава за равнище на бюджетните кредити за поети задължения до 
тавана за функция 1а, както и за използването на всички възможни инструменти за 
гъвкавост, налични съгласно Регламента за МФР, и на специалната разпоредба 
относно повторното използване на отменени средства за научноизследователски 
проекти, предвидена във Финансовия регламент, за да се гарантира възможно най-
високо равнище на бюджетните кредити за поети задължения за бюджета за 2020 г.;

5. припомня значението на научните изследвания и иновациите за справяне с 
обществените предизвикателства и даване на принос за устойчивото развитие, 
отбелязва прекалено големия брой заявления по различни програми, като 
например „Хоризонт 2020“ и програмата COSME, в резултат на което процентът 
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на успешните заявления по „Хоризонт 2020“ е по-нисък в сравнение с периода на 
предходната МФР, което означава, че много по-голям брой висококачествени 
проекти в областта на научните изследвания и иновациите биха могли да се 
финансират, когато бъде предоставено достатъчно финансиране от Съюза; 
подчертава, че това трябва да бъде постигнато чрез по-амбициозен бюджет за 
2020 г., както и чрез подобряване на степента на допълване с други фондове на 
Съюза, финансови инструменти, национални програми и частни инвестиции; 
счита, че финансирането от Съюза за изследователска дейност и иновации следва 
да подкрепя по-специално области, засегнати от сериозни смущения във 
функционирането на пазара и пренебрегвани социални предизвикателства; поради 
това счита, че отменените средства следва да бъдат предоставени отново в 
съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент; припомня своята 
позиция, че най-малко 120 милиона евро по цени от 2018 г. са необходими за 
„Хоризонт Европа“ в следващата МФР;

6 подчертава, че МСП са съществена част от икономиката на Съюза, тъй като 
осигуряват голям брой работни места в рамките на Съюза; констатира, че е 
необходимо да се създаде благоприятна за МСП стопанска среда, както и да се 
подкрепят клъстерите и мрежите на МСП; поради това приветства увеличението 
за инструмента за МСП; отбелязва със загриженост съкращенията на Съвета на 
средствата за увеличаване на иновациите за МСП, които изпращат противоречиви 
сигнали за предприятията в Съюза;

7. подчертава колко е важно да бъдат постигнати целите на цифровия единен пазар 
за подобряване на цифровизацията на Съюза и цифровото приобщаване на 
икономиката на Съюза, публичния сектор и гражданите; признава в това 
отношение значението на инициативи като WIFI4EU; изразява съжаление във 
връзка с предложените от Съвета съкращения за тази инициатива;

8 подчертава необходимостта от реформиране на сектора на мобилността на Съюза, 
за да се постигне устойчив, екологично чист и конкурентоспособен транспорт в 
Съюза, за да може автомобилната промишленост на Съюза да се подготви за 
бъдещето и да се постигнат целите ни в областта на климата; подчертава 
следователно необходимостта от достатъчно финансиране за програмите в 
подкрепа на тези цели, като „Хоризонт“, МСЕ – Транспорт и съвместното 
предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2); ето защо изразява 
загриженост относно последиците от предлаганите от Съвета съкращения за 
постигането на транспортна система на Съюза, която да бъде ресурсно ефективна, 
благоприятна за околната среда, безопасна и гладко функционираща;

9 изразява дълбоко съжаление, че предложеният от Комисията бюджет отново е 
далеч под поискания от ACER и че това рискува да застраши функционирането на 
Агенцията и нейната способност да изпълнява своите задачи за мониторинг и 
прозрачност на пазара и още повече възложените ѝ с наскоро приетото 
законодателство допълнителни задачи;

10 отново подчертава, че инвестициите в научни изследвания и иновации трябва да 
бъдат засилени с оглед на подобряването на достъпа до знания, насърчаването на 
социалното развитие и повишаването на качеството на стандарта на живот;
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11 призовава, по отношение на всички агенции в обхвата на компетентността си 
(ACER, ОЕРЕС, ENISA и GSA), равнището на бюджетните кредити и персоналът 
да бъдат такива, каквито са поискали агенциите; настоява финансовите и 
човешките ресурси да бъдат увеличени в съответствие с разширяването на 
задачите на съответните агенции и като подготовка за прилагането на новото 
законодателство, както и с необходимостта от планиране на бъдещите роли и 
отговорности; отбелязва, че GSA е изправена пред появата на нови 
предизвикателства, свързани със сигурността и други чувствителни области, при 
което възлагането на дейности на външни изпълнители има вероятност да намали 
сигурността и икономическата ефективност, както и да доведе до загуба на 
експертен опит; поради това е необходимо да се назначат и задържат 
високоспециализирани експерти;

12 припомня ангажимента, поет от Парламента, Съвета и Комисията в съвместно 
изявление, приложено към Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и 
на Съвета1, целящо да се осигури общо финансиране за насърчаването на 
свързаността с интернет в местните общности в размер на 120 милиона евро за 
период от три години, за да може инициативата да се превърне в истински 
европейски успех в полза на местните общности и гражданите; в тази връзка 
подчертава, че след две покани за представяне на заявления повече от 23 000 
общини от целия Съюз са се регистрирали на портала WiFi4EU и че 6 200 общини 
вече са получили ваучери по WiFi4EU, което е доказателство за успеха на 
инициативата;

13. призовава за допълнителни средства за ускоряване на разработването и 
внедряването на по-чисти технологии, както и допълнителни средства за 
улесняване на справедлив преход на въгледобивните и въглеродно интензивните 
региони, с цел подпомагане на изпълнението на ангажиментите, поети от Съюза в 
рамките на Парижкото споразумение, включително чрез продължаването на 
съществуващи и стартирането на нови пилотни проекти и подготвителни 
действия; повтаря предложението на Европейския парламент за създаването на 
Фонда за справедлив преход в рамките на многогодишната финансова рамка за 
периода 2021 – 2027 г., за да се отговори на социалните, социално-
икономическите и екологичните последици за работниците и общностите, 
засегнати неблагоприятно от прехода от енергийната зависимост от въглища и 
въглерод; подчертава необходимостта от продължаване на подкрепата за 
въгледобивните и въглеродно интензивните региони в Съюза, така че те да са 
подготвени да се възползват от един нов Фонд за справедлив енергиен преход; 

14. подчертава, че научните изследвания и иновациите са основни двигатели на 
устойчивото развитие, и припомня ангажимента, поет от Съюза и неговите 
държави членки за постигане на целите за устойчиво развитие; приветства 
оценката на Комисията, че разходите във връзка с изменението на климата ще 
достигнат 21% от бюджета за 2020 г., припомня, че тези усилия трябва да бъдат 
увеличени; изразява съжаление, че е малко вероятно предложеният бюджет за 
„Хоризонт 2020“ да постигне целите си за изразходване на средства в областта на 

1 Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. за изменение 
на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с 
интернет в местните общности (ОВ L 286, 1.11.2017 г., стр. 1).
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климата и устойчивостта и следователно за целия период на настоящата МФР; 
подчертава позицията си, че в съответствие с ангажимента на Съюза в рамките на 
Парижкото споразумение разходите, свързани с климата, следва да бъдат 
адекватно увеличени; припомня в този контекст възприетия принцип 
„енергийната ефективност на първо място“, както и целта Съюзът да се издигне 
на челна позиция в областта на възобновяемите източници на енергия;

15. призовава за допълнителни бюджетни кредити за Механизма за свързване на 
Европа, и по-конкретно неговите направления за устойчива енергетика и ИКТ, за 
да се гарантира завършването на изграждането на енергийния съюз, свързването 
на изолираните пазари и премахването на оставащите пречки, както и устойчива 
на бъдещите промени енергийна мрежа на ЕС;

16. изразява дълбока загриженост относно продължаващата несигурност, свързана с 
оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз; подчертава, че са 
необходими финансови предпазни мерки, в случай че Обединеното кралство не 
участва изцяло или отчасти в бюджета за 2020 г., поради което призовава всички 
останали държави членки да предприемат действия и да компенсират изцяло 
вноската на Обединеното кралство, тъй като всички програми са в 
заключителната си фаза, а получателите на средства от Съюза се нуждаят от 
сигурност, че Съюзът ще спази своите ангажименти;

17. подчертава, че неспособността на Съюза да изпълнява своите правни и 
политически ангажименти относно бюджетните кредити за плащания сериозно ще 
навреди на неговата надеждност и ще окаже сериозно отрицателно въздействие 
върху доверието в способността на институциите на Съюза да изпълняват своята 
роля; подчертава, че това се подсилва от факта, че Съюзът се приближава към 
края на действащата МФР и че следователно изпълнението на многогодишните 
програми трябва бързо да отбележи напредък.
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