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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ

Европейската политика в областта на научните изследвания и технологичното
развитие (НИТР) е важна част от европейското законодателство още от
подписването на първите договори на Общността и беше разширена в началото
на 80-те години на ХХ век със създаването на Европейска рамкова програма
за научни изследвания. През 2014 г. по-голямата част от финансирането от ЕС
за научни изследвания беше групирано по „Хоризонт 2020“, 8-ата рамкова
програма на ЕС за научни изследвания и иновации, която обхваща периода
2014—2020 г. и е насочена към осигуряване на конкурентоспособността
на ЕС в световен план. Следващата програма „Хоризонт Европа“, настоящата
програма на ЕС за научни изследвания и иновации, стартира през 2021 г. за
периода 2021—2027 г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 179—190 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

От влизането в сила на Единния европейски акт целта на политиката на ЕС
в областта на НИТР е укрепването на научната и технологичната база на
промишлеността на ЕС и постигането на по-голяма конкурентоспособност
в международен план. Освен това член 179 от ДФЕС уточнява, че „Съюзът
има за цел да укрепва своите научни и технологични основи чрез създаването
на европейско научноизследователско пространство, в което изследователите,
научните познания и технологиите се движат свободно“.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Рамкови програми за научни изследвания
Първата рамкова програма (РП) беше създадена през 1983 г. за период от четири
години. През последвалите десетилетия последователните РП са предоставили
финансова подкрепа за прилагане на политиките на ЕС за научни изследвания
и иновации. Тяхната цел се е развила от подкрепата на трансграничното
сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите до
насърчаване на истинска европейска координация на дейностите и политиките.
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Днес „Хоризонт Европа“, деветата РП, е най-голямата и амбициозна, с бюджет
от 95,5 милиарда евро. Освен това политиката на сближаване и други
програми на ЕС предлагат възможности, свързани с научните изследвания, сред
които европейските структурни и инвестиционни фондове, COSME, „Еразъм+“,
програмата LIFE, Механизмът за свързване на Европа и здравните програми
на ЕС.
Б. (Международна) координация и сътрудничество
Схемата Мрежа на европейското изследователско пространство (ERA-NET)
бе стартирана през 2002 г. с оглед подпомагане на координацията и
сътрудничеството на национални и регионални изследователски програми и
засилване на координацията на програми, осъществявани в държавите членки
и асоциираните държави, чрез работа в мрежи, включително чрез „взаимно
откриване“ на програми и осъществяване на съвместни дейности. Също така
в същия дух на координация и сътрудничество „Хоризонт 2020“ покриваше
оперативните разходи на „COST“ — междуправителствена рамка за европейско
сътрудничество в областта на науката и технологиите, създадена, за да
подпомогне координирането на равнището на ЕС на научните изследвания,
финансирани на национално равнище. „Хоризонт 2020“ също така координираше
дейностите си с междуправителствената инициатива ЕВРИКА (EUREKA) с цел
насърчаване на международни, пазарноориентирани научни изследвания и
иновации.
В. Европейски институт за иновации и технологии
Европейският институт за иновации и технологии беше създаден през 2008 г.
с цел стимулиране и постигане на водещи в световен план иновации посредством
формирането на силно интегрирани общности на знанието и иновациите (ОЗИ).
ОЗИ обединяват висшето образование, научноизследователската дейност,
бизнеса и предприемачеството, за да създадат нови иновации и нови
иновационни модели, които могат да служат като вдъхновение за други.

УЧАСТИЕ

Обичайният проект, финансиран от ЕС, включва юридически лица,
т.е. университети, научноизследователски центрове, предприятия (в това число
малки и средни предприятия (МСП) и отделни научни изследователи от
няколко държави членки, както и от асоциирани държави и държави извън ЕС.
ЕС разполага с няколко средства, за да постигне своите цели за НИТР в рамките
на специфични програми:
— преки действия, извършвани от Съвместния изследователски център (JRC)

и изцяло финансирани от ЕС;

— непреки действия, които могат да бъдат: i) съвместни научни проекти,
осъществявани от консорциуми от правни субекти в държавите членки и
в асоциираните държави и трети държави; ii) мрежи за високи постижения –
съвместна програма за интегриране на дейностите, извършвани от няколко
научноизследователски организации в определена област; iii) действия за
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координиране и подкрепа; iv) индивидуални проекти (подкрепа за „гранични“
научни изследвания); или v) подкрепа за обучението и кариерното развитие
на научни изследователи, която се използва основно за изпълнението на
действията по програма „Мария Склодовска-Кюри“.

ПРОГРАМАТА „ХОРИЗОНТ 2020“

През ноември 2011 г. Комисията представи своя законодателен пакет за
„Хоризонт 2020“, РП за периода 2014—2020 г. „Хоризонт 2020“ беше първата
програма на ЕС за интегриране на научните изследвания и иновациите,
със засилена подкрепа за публично-частните партньорства (ПЧП) и новаторски
МСП и използване на финансови инструменти.
Като въведе единен набор от правила, „Хоризонт 2020“ доведе до значително
опростяване и откликна на обществените предизвикателства, като помогна
да се запълни празнината между научните изследвания и пазара, например
като помогна на иновативните предприятия да превърнат технологичните
си постижения в жизнеспособни продукти с реален търговски потенциал.
Този ръководен от пазара подход включваше създаването на партньорства
с частния сектор и държавите членки за мобилизиране на необходимите ресурси.
Освен това бе обърнато внимание на разширяването на участието на МСП и
промишлеността, жените научни изследователи, новите държави членки и трети
държави в програмите на ЕС.
„Хоризонт 2020“ се съсредоточи върху три основни стълба:
— Високи постижения в научната област: той подкрепи позицията на ЕС

като световен лидер в научната област със специален бюджет от
24,4 милиарда EUR, включващ увеличение на финансирането със 77% за
Европейския научноизследователски съвет (ЕНС);

— Водещи позиции в промишлеността: той спомогна да се гарантира
водещата позиция на промишлеността в областта на иновациите,
с бюджет от 17,01 милиарда EUR. Това включваше инвестиции в размер
на 13,5 милиарда EUR в ключови технологии, както и по-голям достъп до
капитал и подкрепа за МСП;

— Обществени предизвикателства: бяха заделени 29,68 милиарда евро
за справяне със седем европейски обществени предизвикателства:
здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; продоволствена
сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски, морски и вътрешноводни
изследвания и биоикономика; сигурна, чиста и ефективна енергия;
интелигентен, „зелен“ и интегриран транспорт; действия във връзка
с климата, ресурсна ефективност и суровини; Европа в един променящ се
свят — приобщаващи, иновативни и мислещи общества и сигурни общества
— защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани.

Редица приоритети бяха засегнати и в трите стълба на „Хоризонт 2020“.
Те включваха равенството между половете и измерението на пола
в научноизследователската дейност; социалните, икономическите и
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хуманитарните науки; международното сътрудничество и засилването на
функционирането и постиженията на европейското научноизследователско
пространство и Съюза за иновации, както и допринасянето за други водещи
инициативи на „Европа 2020“ (напр. Програмата в областта на цифровите
технологии).
С цел да насърчи включването на МСП, Комисията разполагаше със специален
финансов инструмент, предоставящ безвъзмездна помощ за научни изследвания
и развитие и оказващ подкрепа при пазарната реализация чрез достъп до
капиталови (финансиране на ранен етап и на етап растеж) и дългови инструменти
(напр. заеми и гаранции).
През ноември 2013 г. Парламентът прие многогодишната финансова рамка
(МФР), с която на „Хоризонт 2020“ се предоставя бюджет в размер
на 77 милиарда EUR (по цени за 2013 г.). През юни 2015 г., обаче, приемането
на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) доведе до спад
до 74,8 млрд. евро.

ПРОГРАМАТА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

А. „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2027 г.
„Хоризонт Европа“ ще засили конкурентоспособността на ЕС и ще му помогне да
изпълни стратегическите си приоритети.
— Отворена наука: продължаване на стълба за високи постижения в научната

област на „Хоризонт 2020“ с бюджет от 22 милиарда евро.

— Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността:
справяне с проблемите на конкурентоспособността на европейската
промишленост и осъществяване на насочени към целия ЕС
научноизследователски мисии за справяне с конкретни обществени
предизвикателства с бюджет от 47,6 млрд. евро.

— Отворени иновации: целта е Европа да стане лидер в иновациите, създаващи
пазари, да се развие иновационна екосистема и да се укрепи Европейският
институт за иновации и технологии (EIT), за да се насърчи интеграцията на
бизнеса, научните изследвания, висшето образование и предприемачеството
с бюджет от 12 милиарда евро.

През март 2021 г. Комисията публикува стратегическия план „Хоризонт Европа“
за периода 2021—2024 г., в който се определят четири ключови стратегически
насоки за инвестиции, включително в ключови технологии, сектори и вериги за
създаване на стойност, както и в устойчиво европейско общество. През май
2022 г. Комисията измени работната програма на „Хоризонт Европа“ за периода
2021—2022 г., като увеличи бюджета, включително за WomenTechEU, в подкрепа
на ръководените от жени стартиращи предприятия в областта на дълбоките
технологии.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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Б. Участие на Обединеното кралство и „Хоризонт Европа“
Постигнатото от ЕС и Обединеното кралство Споразумение за търговия и
сътрудничество изрично предоставя на Обединеното кралство достъп до пет
програми на ЕС за финансиране, включително „Хоризонт Европа“[1]. Обединеното
кралство ще заплаща за статута „асоциирана държава“, предоставен на 16-
те държави извън ЕС, които преди това са били асоциирани към „Хоризонт 2020“,
включително Швейцария и Израел.
През април 2021 г. правителството на Обединеното кралство обяви,
че предоставя допълнително финансиране от 250 милиона британски лири
в подкрепа на участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В продължение на над 20 години Европейският парламент призовава за все-
по амбициозната политика на ЕС относно НИРД и за значително увеличаване
на общите разходи за научни изследвания, отпускани от държавите членки
за поддържане и укрепване на международната конкурентоспособност на ЕС.
Парламентът се застъпваше и за по-голямо сътрудничество с партньори извън
ЕС, тясно интегриране на дейности между структурните фондове и рамковите
програми и целеви подход за оптимизиране на участието на МСП и улесняване на
участието на по-слаби участници с добър потенциал. Парламентът настояваше
още за опростяване на процедурите и създаване на по-гъвкави РП, за да се
даде възможност за пренасочване на ресурси към по-обещаващи области и
за реагиране при промяна на обстоятелствата, както и при появата на нови
приоритети за научните изследвания.
При преговорите в рамките на тристранната процедура по пакета за
„Хоризонт 2020“, които доведоха до споразумение със Съвета през юни 2013 г.,
членовете на ЕП успяха да осигурят редица промени в предложението, в частност
включването на две нови цели с отделни структури и бюджетни редове:
— засилване на сътрудничеството и диалога между научната общност и

обществото и повишаване на привлекателността на кариерата в областта на
научните изследвания и иновациите за младите хора;

— разширяване на спектъра от участници в програмата чрез сформиране на
екипи от институции, партньорства за „побратимяване“ на занимаващите се
с научни изследвания и обмен на най-добри практики.

Освен това МСП трябваше да получат най-малко 20% от общия бюджет
на стълбовете „Водещи позиции в промишлеността“ и „Обществени
предизвикателства“. Наред с това 7% от общия бюджет на тези стълбове бяха
отделени за новия инструмент, предназначен за МСП, чиято цел е повишаване на
участието на МСП в проекти, финансирани по линия на „Хоризонт 2020“.
По време на договарянето на бюджета на ЕФСИ през 2015 г. Парламентът успя
да намали размера на максималната вноска на „Хоризонт 2020“ в ЕФСИ от 2,7

[1]Членове 719 и 720 от Споразумението за търговия и сътрудничество
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на 2,2 милиарда EUR. Тези съкращения не се отразиха на ЕНС, Инициативата
„Мария Склодовска-Кюри“, нито на „Разпространяване на високите научни
постижения и разширяване на участието“, а най-вече намалиха стълбовете
„Високи постижения в научната област“ (бюджетно съкращение от 209 млн. EUR),
„Водещи позиции в промишлеността“ (бюджетно съкращение от 549 млн. EUR) и
„Обществени предизвикателства“ (бюджетно съкращение с 1 млрд. EUR).
Парламентът предложи финансовият пакет за изпълнението на специфичната
програма за периода 2021—2027 г. да бъде 120 милиарда евро по постоянни
цени за 2018 г. На този етап обаче бюджетните въпроси бяха оставени извън
обхвата на преговорите, тъй като те изискваха приключването на преговорите по
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.
На 27 април 2021 г. Европейският парламент гласува с мнозинство за програма
„Хоризонт Европа“ с бюджет от 95,5 милиарда евро, което включва 5,4 милиарда
евро от Европейския план за възстановяване NextGenerationEU, както и
допълнителни инвестиции в размер на 4 милиарда евро от ЕС (МФР). Комисията
вече реши програмата да започне да се прилага временно от 1 януари 2021 г.
И накрая, през периода 2021—2027 г. за „Хоризонт Европа“ ще бъдат заделени
общо 95,517 милиарда евро по цени за 2021 г.
В своята резолюция от 6 април 2022 г. относно глобалния подход
към научните изследвания и иновациите: Стратегията на Европа за
международно сътрудничество в един променящ се свят, Парламентът припомни
необходимостта от непрекъснати инвестиции в уменията и професионалното
развитие на изследователите. Той също така постави акцент върху
необходимостта от основано на правила многостранно сътрудничество и
подчерта, че споразуменията за асоцииране в рамките на „Хоризонт Европа“
могат да бъдат сключвани само с държави, които са поели ангажимент
за основана на правила отворена пазарна икономика, включително честно
и справедливо третиране на правата върху интелектуалната собственост и
зачитане на правата на човека, подкрепени от демократични институции.
В своята резолюция от 1 март 2022 г. относно руската агресия срещу Украйна
Парламентът призова за незабавно блокиране или оттегляне на финансирането
на всички програми за сътрудничество с Русия в областта на научните
изследвания и иновациите, подкрепяни със средства от ЕС, както и за спиране
на междурегионалните програми.

Kristi Polluveer
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R0241&qid=1623393902177
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0112_BG.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52022IP0052&qid=1667834586681
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