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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че целта на общата стратегическа рамка е да обхване всички насоки на 
финансирането от ЕС на научните изследвания и иновациите, предоставяно в 
момента по линия на РП7, РПКИ и инициативите на ЕС, като например EIT, на 
основата на съгласувани насоки и общи стратегически цели;

2. счита, че структурните фондове и Кохезионният фонд следва да допълнят 
средствата на ЕС за научни изследвания и иновации, но не могат да ги заменят, и че, 
тъй като основните цели на съответните фондове се различават, те следва да 
продължат да бъдат разделени по време на следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР); счита освен това, че създаването на по-големи взаимодействия между 
тези фондове е жизненоважен начин за гарантиране на добавена стойност за Европа;

3. приветства предложенията на Комисията за по-широко използване на новаторски 
финансови инструменти с цел засилване на мобилизиращия ефект на бюджета на 
ЕС при пълно зачитане на правата на бюджетния орган и органа по освобождаване 
от отговорност; призовава Комисията да подобри рамковите условия и достъпа до 
финансиране на основни целеви групи като МСП (и по-специално зараждащите се и 
стартиращите предприятия), университетите и научноизследователските центрове; 
уточнява, че всички дейности, насочени конкретно към МСП, следва да се 
извършват под егидата на групата на ЕИБ, при условие че това не отклонява 
средства от финансирането по линия на РП7; призовава за допълнителна оценка на 
концепцията за т.нар. „предоставяне на заеми при облекчени условия“; изразява 
своите колебания относно подобни кредитни споразумения, които предвиждат 
възможността за преобразуване на заемите в безвъзмездни средства; призовава 
Комисията и ЕИБ да приложат механизма за финансиране с поделяне на риска 
(МФПР) като ключов инструмент за финансиране на научноизследователски и 
иновационни проекти и за подобряване на конкурентоспособността с цел 
гарантиране на дългосрочен икономически растеж и заетост в Европа;

4. подчертава, че култура на избягване на риска при отпускането на финансиране от 
ЕС за научноизследователската област би попречила на финансирането на 
високорискови научноизследователски идеи, които имат най-голям потенциал да 
доведат до важни научни открития, и затова се застъпва да се отдава предпочитание 
на основания на доверие подход, при който съществува по-голяма толерантност към 
евентуален риск и неуспех и който включва употребата на награди, без това да 
замества добре структурираното финансиране, вместо подхода, основаващ се 
единствено на резултатите, който противоречи на самата същност на иновативните 
научни изследвания;

5. изразява убеждение, че дейностите за хоризонтално опростяване във всички 
научноизследователски и иновативни програми следва да бъдат, заедно с мерките за 
гарантиране на гъвкавостта, един от най-важните приоритети за новия програмен 
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период и насочва вниманието към важните решения за опростяване, които трябва да 
бъдат взети при текущото ревизиране на Финансовия регламент, по въпроси като 
опростяване на правилата за предварително финансиране и за допустимостта на 
разходите и увеличаване на възможностите за връчване на награди за 
научноизследователска дейност; подчертава необходимостта от по-нататъшно 
опростяване на процедурите за кандидатстване и механизмите за контрол, което ще 
донесе полза на кандидатите по европейските програми в областта на научните 
изследвания и иновациите;

6. изисква от Комисията да създаде „пътища към високите постижения“ за всички 
потенциални участници от областта на научните изследвания и иновациите в 
държавите-членки със слабо участие в РП7, включително чрез насърчаване на по-
ефективно и гъвкаво използване на структурните фондове и на Кохезионния фонд в 
това отношение, включително начини за максимизиране на полезните 
взаимодействия между фондовете; подчертава значението на транснационалното 
сътрудничество посредством съвместни проекти и подчертава необходимостта от 
развитие на целенасочени действия за насърчаване на високите постижения в 
рамките на Европа;

7. отново заявява своята позиция, че по отношение на МФР за периода след 2013 г. 
финансовите ресурси, предназначени за широкомащабни проекти като ITER и 
Галилео, следва да бъдат фиксирани и обособени за целия програмен период, с цел 
да се гарантира последователност при тяхното планиране и организационна 
стабилност; счита, че всички допълнителни разходи трябва да бъдат финансирани 
чрез прилагане на бюджетната гъвкавост, за разлика от преразпределението на 
средства за сметка на други програми, например в сферата на научните изследвания 
и иновациите;

8. силно подкрепя още по-значително увеличение на годишните бюджети на ЕС за 
научни изследвания и иновации, тъй като те доказаха, че създават отлична добавена 
стойност за Европа, спомагат за възстановяване от икономическата криза и 
повишават конкурентоспособността; подчертава, че стратегията „Европа 2020“ за 
растеж и работни места, приета от Съвета, ясно заявява необходимостта от 
допълнителни средства за научни изследвания и иновации;

9. подчертава значението на по-нататъшното насърчаване на взаимното допълване 
между финансирането на научноизследователската и развойна дейност на равнище 
ЕС и на национално равнище; в тази връзка призовава за по-голяма координация на 
равнище ЕС и на национално равнище посредством засилени съвместни програмни 
усилия, съгласувани общи стандарти и по-бързи, по-гъвкави и по-опростени 
инструменти за отпускане на съфинансиране;

10. призовава институциите на ЕС и държавите-членки без по-нататъшно забавяне да 
постигнат съгласие относно конкретна пътна карта за достигането на заложената в 
стратегия „Европа 2020“ цел за разходи за научноизследователска и развойна 
дейност в размер на 3 % от брутния вътрешен продукт (БВП); в този смисъл 
призовава за годишна оценка на изпълнението на поставената цел от 3 % в рамките 
на европейския семестър и посочва огромния икономически ангажимент, който би 
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предполагало изпълнението на тази цел, в размер на около 130 милиарда евро 
годишно както за ЕС, така и за националните бюджети и в двоен размер за частния 
сектор; подчертава в тази връзка значението на публично-частните партньорства за 
успешното създаване на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) 
и на „Съюза за иновации“.
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