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Въведение

От 1984 г. ИТР дейностите на Европейската общност се изпълняват посредством 
многогодишни рамкови програми (РП). С бюджет от около 17 млрд. евро за периода 
2002—2006 г. до края на 2008 г. Шестата рамкова програма на Европейската общност 
(6РП) финансира „непреки“ ИТР дейности, като тези инвестиции са оценени на обща 
стойност от 25 млрд. евро.

6РП въведе два нови инструмента, имащи за цел „интегриране и укрепване на 
европейското изследователско пространство“:

- „мрежите за високи научни постижения“ (167 проекта, финансирани по 6РП, с общ 
принос от ЕС в размер на 1,2 млрд. евро) имат за основна цел съществената и 
дълготрайна интеграция на изследователските дейности на партньорите от мрежата, 
като по този начин за дадена приоритетна област се обръща пряко внимание на 
проблема с фрагментирането на изследователските дейности в Европа, и

- „интегрираните проекти“ (финансирани почти 700 проекта, с общ принос от ЕС в 
размер на 6,5 млрд.евро) са създадени с цел предоставяне на необходимите знания за 
изпълнение на тематичните приоритети посредством постигането на амбициозни, ясно 
дефинирани научни и технологични цели от европейско измерение.

1) Одитът на Сметната палата (обхват, констатации и препоръки)

a) Обхват на одита 

Одитът, извършен от Палатата, имаше за цел да провери до каква степен:

 мрежите за високи научни постижения и интегрираните проекти са допринесли 
за постигането на дефинираните от Договора цели на политиката в областта на 
изследванията, както и за постигането на собствените им специфични цели;

 Комисията ефективно е подкрепяла изпълнението на тези проекти, като е 
предоставяла необходимите насоки на бенефициентите, ръководила е 
изпълнението на договорите и е извършвала мониторинг на постигнатия 
напредък; и

 прилагането на 6РП е стимулирало инвестициите за изследвания и технологично 
развитие.

б) Констатации на Палатата 

Липса на ясна логика на интервенцията 
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Палатата достигна до заключението, че инструментите на 6РП успешно са довели до 
насърчаване на сътрудничеството в областта на изследванията и прилагане на 
сравнително добри проекти. Въпреки това тези инструменти са функционирали без 
наличието на ясна логика на интервенцията, както и на „SMART“ цели1 и показатели за 
изпълнение.

Специфичните цели са постигнати само частично 

Специфичните цели на новите инструменти са били постигнати само частично. Само 
малка част от мрежите за високи научни постижения са успели да доведат до 
постепенна и устойчива интеграция на изследователските дейности между партньорите 
в мрежата. Одитираните интегрирани проекти не са успели да привлекат по-значителни 
ресурси от индивидуални участници, нито допълнителни средства от публични и 
частни източници на финансиране. 

Слабости в управлението от страна на Комисията 

Според Палатата управлението от страна на Комисията страда от известен брой 
слабости, които са засегнали ефективността на дейностите.

Целите за стимулиране на инвестициите в областта на ИТР не са постигнати 

За разлика от 5РП, 6РП не е успяла да доведе до съществено увеличаване на 
инвестициите в областта на изследванията и технологичното развитие (ИТР) от страна 
на участниците. В относителни стойности участието на частния сектор дори е 
намаляло. Действително, за тях е бил отделен по-нисък процент (10 %) от общия 
бюджет в сравнение със заделените средства по време на тематичните програми
на 5РП (12 %), а що се отнася до 7РП първите резултати сочат, че броят на участващите 
МСП продължава да намалява.

в) Препоръките на Палатата 

В резюме, Палатата отправи следните препоръки:

1. Разходните програми следва да се основават на ясна интервенционна логика, 
обвързваща инструментите с реалистични цели. Следва да се разгледа възможността за 
определяне на една единствена цел за всеки инструмент. За всяка програма следва да се 
определят подходящи показатели за изпълнение с цел мониторинг на очакваните 
продукти, резултати и въздействия.

2. Комисията следва да прецени дали мрежите за високи научни постижения и 
интегрираните проекти разполагат с реалистични цели и предоставят съществени 
предимства в сравнение с традиционните инструменти за сътрудничество в областта на 

                                               
1 SMART е английският акроним за „конкретни, измерими, достижими, актуални и планирани със 
срокове” в съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент.
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изследванията. Комисията следва да оцени дали предишните резултати, евентуалната 
добавена стойност за ЕС и перспективите за устойчивост обосновават по-нататъшното 
им финансиране от 7РП.

3. Комисията следва да разгледа различните причини, довели до ниското ниво на 
инвестиции в областта на ИТР от страна на участниците в сравнение с поставените 
цели, и да предложи конкретни мерки. 

4. Комисията следва да осигури ясни и навременни насоки, да ускори процеса на 
договаряне и да подобри мониторинга на проектите.

2. Отговорите на Комисията 

Комисията счита, че рамковите програми винаги са се основавали на здрава 
интервенционна логика. Основни елементи от подхода „SMART“ бяха включени в 
работните програми на Комисията по 6РП въпреки факта, че този подход не беше ясно 
представен в приложимия към момента Финансов регламент. Всички работни програми 
по 7РП съдържат анализи на очакваното въздействие. Освен това Комисията счита, че 
6РП е била обект на правилен мониторинг и оценка.

Според Комисията при голям брой мрежи за високи научни постижения е постигната 
трайна интеграция между партньорите, а общото качество на проектите е оценено като 
високо.

Комисията подчертава, че ако се вземат предвид публичните и частните организации, 
извършващи търговски дейности, нивата на участие по 6РП са подобни на тези по 5РП, 
и счита, че що се отнася до 7РП все още е твърде рано да се предлага каквато и да било
окончателна оценка за участието на МСП.

На последно място, Комисията счита, че благодарение на 6РП изследователските 
усилия са получили значителна подкрепа. 

3. Коментари и препоръки на комисията по бюджетен контрол, които евентуално 
да бъдат включени в проектодоклада относно освобождаването на Комисията от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (финансова 2008 година)

Европейският парламент:

Общи забележки 

1. приветства конструктивните препоръки на Сметната палата и нейното като цяло 
положително становище за насърчаването на сътрудничеството в областта на 
изследванията и прилагането на сравнително добри проекти чрез мрежите за високи 
научни постижения и интегрираните проекти в политиката на Общността в областта на 
изследванията;
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2. оценява това, че според Палатата проверените по време на одита инструменти на 
6РП са довели до насърчаване на едно добро и ефективно равнище на сътрудничество в 
областта на изследванията между участниците в проектите;

Начален етап на процедурите 

3. отбелязва наличието на голямо разминаване в очакванията, а именно факта, че по-
малко от 55 % от всички проекти, разгледани впоследствие, са запазили своята начална 
„отлична“ оценка; призовава Комисията да преразгледа своите процедури за оценяване;

4. припомня факта, че по-голямата част от заявленията не преминават прага за 
„отличие“ (едва 15-20 %), а разходите за кандидатстване (които в отделни случаи 
достигат 300 000 евро) се поемат от кандидатите; в тази връзка настоятелно призовава 
Комисията последователно и ефективно да прилага разумна преценка (напр. процедури 
на няколко етапа), така че средствата, отделени за изследвания, да се използват 
възможно най-ефективно, а не за „администрация на изследванията“; 

5. изразява съжаление от факта, че в зависимост от техния краен успех в процедурата 
на кандидатстване едва между 53 и 86 % от всички засегнати страни са разбрали
напълно същността на инструментите, прилагани по 6РП; изразява съжаление във 
връзка с факта, че в някои случаи изборът на съответния инструмент очевидно се е 
основавал на фискални, а не на съществени съображения; отбелязва, че наличието на 
голям брой партньори в мрежите за високи научни постижения, а също и силното 
съсредоточаване върху правната интеграция от страна на Комисията представлява 
специфично предизвикателство, и отбелязва, че експертната група относно бъдещето на 
мрежите за високи научни постижения е препоръчала по-големи партньорства да се 
сформират единствено в изключителни, надлежно обосновани случаи1;

Сформиране на мрежи за високи научни постижения

6. изразява съжаление, че независимо от настояванията на Парламента за по-висока 
степен на ориентираност на изпълнението на програмите за изследвания към услугите и 
клиентите е постигнат слаб напредък в сформирането на центрове за обслужване на 
едно гише, покриващи всички генерални дирекции, работещи в областта на 
изследванията, и в стандартизирането на процедурите на кандидатстване, 
необходимите документи и постоянната комуникация; подчертава факта, че 
обществеността приема Комисията като един субект; 

7. в тази връзка настоява Комисията най-накрая да предприеме подходящите стъпки 
към един проактивен подход по отношение на поддръжката на клиенти, като 
вътрешният контрол на качеството включва второ ниво на стандартизиране и 

                                               
1 Вж. Окончателен доклад на експертната група относно бъдещето на мрежите за високи научни 

постижения (септември 2008 г. – „Доклад на експертната група“), стр. 21.
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последователно управление; призовава Комисията да публикува в интернет всички 
правни текстове, на които се основават договорите за предоставяне на безвъзмездни 
средства, включително подходящи препратки към белгийското законодателство, където 
това е уместно;

8. припомня постоянните настоявания на Парламента за намаляване на 
административната тежест, по-специално при процедурите за предоставяне на 
безвъзмездни средства1; изразява съжаление във връзка с факта, че периодът за 
сключване на договор е средно 13 месеца, като се по този начин се удължава с 4 месеца 
в сравнение с 5РП; по отношение на 7РП настоява Комисията да използва 
съществуващите административни инструменти (напр. Персонален идентификационен 
номер (ПИН), Назначен представител на юридическо лице (LEAR));

9. изразява своето неудовлетворение, че 6РП не е постигнала целта за по-голямо 
участие на частните компании, по-специално МСП; споделя становището на Палатата, 
че някои разпоредби обезкуражават тяхното участие; като цяло е на мнение, че 
правните разпоредби и правила (в т.ч. моделите на договори и насоките) са прекалено 
сложни и сами по себе си представляват пречка пред ефективното и ефикасно 
изпълнение на политиките в областта на изследванията; 

10. отбелязва, че акцентът на оценките е поставен върху проверката на „вложените 
средства“, а не върху оценката на „крайните продукти“; присъединява се към мнението 
на Палатата, че правилното дефиниране на „SMART“ цели още в началото на 
проектите е основен елемент за определянето на техния напредък и краен успех; 
подчертава, че предназначението на изискванията за докладване трябва да бъде те да са
целенасочен инструмент за мониторинг и оценка на напредъка в интеграцията и 
напредъка по същество2, а не да се използват като средство за санкциониране или 
намеса в другите управленски дейности на координатора, за които той сам взема 
решение, стига тези дейности да са съобразени с правните разпоредби.

Устойчивост и бъдещо развитие 

11. със съжаление научава, че в повечето случаи устойчивата интеграция, излизаща 
извън рамките на началния период на финансиране, не е могла да бъде постигната, 
както и че според Палатата началният период на финансиране от пет години не се е 
оказал реалистичен; подкрепя предложението за прилагане на силно конкурентни и 
селективни критерии за удълженото финансиране на мрежите за високи научни 
постижения, които претендират, че са в състояние да постигнат устойчивост (Доклад на 
експертната група, стр. 28);

12. отбелязва с интерес предложението на експертната група да се проучи
възможността за координирани покани за представяне на предложения между ERA-
NET и 7РП, комбиниращи национално и общностно финансиране3, както и всички 

                                               
1 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
2 Доклад на експертната група, стр.26.
3 Доклад на експертната група, стр.27.
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мерки за повишаване на прозрачността и достъпността на базата данни на CORDIS да 
гарантират обмен на резултатите от изследванията в ERA (обмен на примери на най-
добри практики);

13. изразява силна загриженост от факта, че прилагането на одитната стратегия на 
Комисията за 6РП вече е довело до две съдебни дела, заведени от бивши участници; 
подчертава, че надеждността е основата за всяко дългосрочно сътрудничество и 
повтаря своя призив към Комисията, като условие за гарантиране на правна 
сигурност, да не прибягва до преизчисляване на финансовите отчети за проектите по 
Шестата рамкова програма, които вече са били одобрени и приключени от 
Комисията, като прилага новите тълкувания на критериите за допустимост на 
разходите, определени в спецификациите (приложение II) към типовия договор по 
Шестата рамкова програма1; настоятелно призовава Комисията да засили своите 
усилия за намиране на решение на въпроса и изразява своето желание за диалог, 
основан на решение;

14. призовава Комисията да намери решения, които гарантират надеждност и 
непрекъснатост в средносрочен план на изпълнението и планирането на рамковите 
програми, най-вече що се отнася до 8РП, и по-специално да прилага по еднакъв начин 
фиксирани срокове и конкретен правилник за работа.

                                               
1 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).


