
AD\763439BG.doc PE413.960v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2008/2183(INI)

21.1.2009

СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно прилагането на Регламента за структурните фондове за 2007-
2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии  
за сближаване и оперативни програми
(2008/2183(INI))

Докладчик по становище: Атанас Папаризов



PE413.960v02-00 2/5 AD\763439BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\763439BG.doc 3/5 PE413.960v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства обвързването на новата политика на сближаване за периода 2007-2013 г. 
с Лисабонската програма; отбелязва със задоволство, че от 347 милиарда евро, 
заделени като резерв за политиката на сближаване, повече от 65% са "набелязани" 
за разходи, свързани с Лисабонската програма, като иновации, научни изследвания 
и човешки капитал;

2. приветства факта, че държавите-членки са издигнали в приоритет инвестициите в 
научноизследователска и развойна дейност (НРД) и иновации, които заемат обща 
сума от 86 милиарда евро; подчертава значението на регионалното измерение на 
иновациите; приветства факта, че повече от половината от общата сума ще бъде 
инвестирана в иновативния капацитет на предприятията;

3. изразява сериозна загриженост от относително ограничения размер на 
финансиране, запазен за дейности за справяне с изменението на климата и за 
подобряване на енергийната ефективност и възобновяемите енергии; изразява 
убеждението, че се изискват много повече инвестиции в тази област; счита, че в 
светлината на средносрочния преглед на изпълнението на структурните фондове за 
тези цели трябва да се предвидят по-строги насоки на ЕС и повече финансови 
ресурси и по-специално, че следва да се изиска най-малко 5% от структурните 
фондове да бъдат изразходвани за подобряване на енергийната ефективност на 
съществуващите домове;   в тази връзка призовава Комисията да следва 
заключенията на Съвета относно конкурентоспособността от 9 и 10 октомври 2008 
г. по отношение на енергийната ефективност подчертава ключовата роля и 
потенциала за развитие, който възобновяемите енергии представляват за регионите 
на ЕС, както за създаването на работни места, така и за укрепването на местното 
устойчиво развитие; призовава Комисията да разгледа всички възможности за 
финансиране на изграждането на най-много12 демонстрационни предприятия за 
улавяне и съхранение на въглерод до 2015 г. и да внесе предложенията си в най-
кратък срок;

4. счита за недостатъчни финансовите ресурси, предвидени за трансевропейските 
енергийни мрежи, тъй като те са жизненоважни за завършването на вътрешния 
пазар;

5. вярва, че индустриалната политика следва да бъде подкрепена чрез структурните 
фондове за да се увеличи конкурентоспособността на държавите-членки и ЕС; 
поради това подкрепя заложения в политиката на сближаване приоритет за 
деблокиране на предприемаческия потенциал, по-специално този на МСП;

6. подчертава, че е необходимо да се вземат предвид специфичните нужди на новите 
държави-членки от инвестиции в основно инфраструктурно развитие като 
предпоставка за постигане на целите от Лисабон;
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7. счита, че разработването на полюси на конкурентоспособността в рамките на 
структурните фондове е от съществено значение, тъй като те съдържат голям 
потенциал за създаване на добре платени работни места и за генериране на 
икономически растеж, както и за намаляване на напрежението в големите градски 
агломерации; в тази връзка приветства продължаването на програмата URBAN, 
като счита, че е необходимо съживяването на градските зони и възстановяването на 
остарялата градска инфраструктура;

8. подчертава необходимостта, посредством всички съществуващи средства, като 
обмен на добри практики, информационни кампании, общи действия, обмен на 
нови технологии, развитие на партньорства да бъде укрепен капацитетът за 
сътрудничество и за ефикасно усвояване на наличните фондове, което ще 
допринесе за ефикасното прилагане на актуалните програми за сътрудничество и 
по-специално ще увеличи способността на държавите-членки за усвояване на 
средствата;

9. подчертава значението на изработването и прилагането на специални програми в 
намиращите се в упадък райони, в които преобладават промишлените дейности, за 
подкрепа на инициативите за икономическо преструктуриране и които да доведат 
до значителен растеж на икономическия дял на сектора на услугите;

10. подчертава необходимостта от съсредоточаване на политиката на сближаване и в 
селските райони, като счита, че териториално сближаване може да бъде постигнато 
само чрез развитието на балансирано отношение между града и селото;

11. счита, че демографският проблем е ключово предизвикателство за държавите-
членки в контекста на процеса на намаляване и застаряване на населението; в това 
отношение подчертава, че в съобщението на Комисията (COM(2008)0301) на този 
проблем не е отделено достатъчно място;

12. счита, че прозрачността в процеса на предоставяне на фондове, както и 
опростяването на административните процедури, което ще доведе до улесняване на 
достъпа до информация на потенциални бенефициенти на фондове, е много важна 
предпоставка за постигането на общата цел на политиката на сближаване.
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