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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. призовава Общата стратегическа рамка да бъде в съответствие с промишлената 
политика и да насърчава координацията между програмите за научни изследвания и 
иновации и кохезионните фондове, без това да бъде в ущърб на средствата, 
отпуснати на фондовете;

2. счита, че по отношение на научните изследвания и иновациите Европейският съюз 
се намира след по-големите икономики като САЩ и Япония, както и значимите 
възникващи икономики като Китай; следователно насърчава Комисията да 
предложи Обща стратегическа рамка, която следва да гарантира, че фондовете на 
ЕС във връзка с научните изследвания и иновациите се използват ефективно; счита, 
че е необходим по-интегриран подход с цел по-нататъшното развитие на 
образованието, научните изследвания и иновациите и за постигане на целта от 
инвестиране на 3 % от БВП в научните изследвания и развойната дейност;

3. призовава Общата стратегическа рамка да извърши административно опростяване 
посредством създаването на по-стандартизиран набор от правила, обхващащи 
всички участници в програмите на ЕС за научни изследвания и иновации; изразява 
съгласие с Комисията, че европейските стандарти са важна стъпка за довеждането 
на резултатите от научните изследвания на пазара и за валидирането на технологии 
и че те могат да играят тази ключова роля единствено ако вървят в крак с 
развитието на технологиите и все по-бързите развойни цикли на продуктите;

4. подчертава ролята, която стандартизацията може да изиграе в насърчаването на 
научните изследвания и иновациите, като допринесе за конкурентоспособността и 
предложи по-голяма сигурност на потребителите; следователно призовава 
значението, отдадено на стандартизацията, да бъде един от критериите за оценка на 
проекта;

5. счита, че иновациите и творчеството са от съществено значение за икономическото 
възстановяване и че значението на превръщането на научните и технологични 
постижения на Съюза в нови стоки и услуги не може да бъде подценявано; очаква 
да бъдат отпуснати достатъчно средства и направени нови инвестиции, за да се 
създаде истински единен пазар на знанието, който да привлича повече предприятия 
и предприемачи с новаторска насоченост, да създава нови работни места с висока 
добавена стойност, и който да се справи с основните обществени 
предизвикателства;

6. подчертава важното значение на създаването на мрежи за високи постижения и 
интеграцията между политиките на ЕС и стратегиите, предприемани от държавите-
членки, при засилване на ролята на регионалните и местните органи на управление; 
счита, че обединяването на финансовите средства на държавите-членки, отпуснати 
за научни изследвания и иновации, ще допринесе за по-голяма добавена стойност 
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по отношение на резултатите чрез разкриването на нови възможности за 
финансиране на големи стратегически проекти;

7. препоръчва Европейският институт за технологии да бъде интегриран в пълна 
степен в Общата стратегическа рамка с цел изграждане на Европейски център за 
високи постижения за предприятия и промишленост, който може да се конкурира 
със световни академични участници при разработването и насърчаването на 
иновативни умения и конкурентоспособност на ЕС като се разглежда въпроса за 
„изтичането на мозъци“, като се привличат лица от цял свят, които са доказали 
таланта си, и като се инвестира в икономиката, основана на ръста на знанието;

8. подчертава значението на създаването на публично-частни партньорства; призовава 
за опростяване на Съвместните технологични инициативи (СТИ) с цел избягване на 
съсредоточаването на голямо количество финансови средства върху малко на брой 
проекти, както и за опростяване на правилата за държавната помощ при пълна 
прозрачност и посредством ефективни, небюрократични процедури за мониторинг, 
с цел избягване на забавянето на иновациите поради прекалено дълги процеси;

9. призовава за разгръщане на покупателните възможности на публичния сектор с цел 
да се поощрят иновациите чрез обществени поръчки, включително възлагането на 
поръчки, предхождащо търговската реализация, което може да даде възможност на 
публичните органи да споделят рисковете и ползите с доставчиците, без да 
включват държавна помощ; подчертава, че е от значение да бъде гарантирано 
спазването от страна на възложителите на обществени поръчки на поверителността 
на иновационните решения, особено по отношение на ноу-хау, представени от 
участващите в тръжната процедура предприятия; предлага опростяване и по-голяма 
гъвкавост на съответните правила за държавната помощ и обществените поръчки; 
призовава за активна политика, посредством осигуряване на подкрепа и обучение, в 
областта на правната сигурност за публичните органи и доставчиците, които 
избират иновационни решения;

10. призовава Комисията да извърши финансов одит на приоритетите на бюджета на ЕС 
за следващата финансова рамка и да даде приоритет на проектите за европейска 
добавена стойност, които могат да насърчат конкурентоспособността и 
интеграцията на ЕС в областта на научните изследвания, знанието и иновациите;

11. приветства намерението на Комисията да подобри рамковите условия за иновации 
от страна на бизнеса, по-специално по отношение на правата върху интелектуалната 
собственост и приемането на патента на ЕС и на законодателство в областта на 
европейската стандартизация; подчертава необходимостта правата на 
интелектуална собственост да гарантират баланс между използването и трансфера 
на технологии и достъпа до научни резултати и бързото им разпространение; счита, 
че на младите иновативни предприятия следва да се предостави подкрепа за 
патентоване, по-специално в рамките на въвеждането на патента на Общността;

12. изразява убеждение, че публичните разходи, разпределени за научни изследвания, 
трябва да бъдат предмет на качествена оценка като част от изчисляването на 
публичните разходи при оценяването на средносрочните бюджетни цели;
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13. ето защо счита, че Европейската комисия и държавите-членки следва да признаят 
значението на МСП за насърчаването на иновациите в Европа; подчертава факта, че 
са необходими допълнителни мерки за подкрепа на научноизследователските 
дейности на МСП и за улесняване на участието им в програмите на ЕС за научни 
изследвания и иновации посредством подходяща информация; счита, че Комисията 
следва да подобри достъпа до финансиране и да предоставя част от бюджета за 
научни изследвания на малки участници, малки научноизследователски 
институции, малки и микроизследователски дружества и МСП, ръководени от 
млади предприемачи, като по този начин се възнаграждава създаването на мрежи 
или клъстъри;

14. призовава за изпитване на нови и иновативни възможности за финансиране, като 
например облигации на ЕС за финансиране на проекти и ваучери за иновации на 
равнище ЕС, чрез които на дружествата да бъде дадена възможност да изразходват 
тези средства пряко в акредитираните научноизследователски центрове; такъв 
ваучер не следва да бъде предмет на отчитане на разходи, тъй като използването му 
ще бъде удостоверено от центровете, в които ваучерът е изразходван; 
акредитацията на центровете би могла да бъде осъществявана на национална или 
регионална основа и да бъде валидирана от европейски орган като например 
Съвместния изследователски център (JRC);

15. препоръчва възнаграждаването на участието в проектите на фондове за рисков 
капитал и на юридически лица, които са регистрирани извън територията на ЕС;

16. подчертава необходимостта от опростяване на процедурите и от създаване на 
гъвкави механизми в схемата, така че тя да може да се движи успоредно със 
скоростта на световните промени и да бъде възможно осъвременяването на 
програмните приоритети;

17. разглежда полезното взаимодействие между националните и регионалните 
администрации, университетите и научноизследователските институти, 
предприятията и МСП и гражданското общество като решаващо за успешното 
обвързване на научните изследвания и нуждите на обществото; подчертава 
необходимостта от разработване на система, която активно да насърчава 
мобилността на изследователите и учените между европейските университети и 
академичните центрове, също така посредством улесняване на взаимното 
признаване на професионалните им квалификации и гарантиране преносимостта на 
пенсиите; подчертава, че това би стимулирало обмена на знания и би било 
изключително полезно за иновациите и появата на европейска икономика, основана 
на знанието;

18. призовава за засилване на ролята на Съвместния изследователски център (JRC) като 
вътрешен доставчик на научни и икономически анализи за политиката на развитие в 
съответствие със стратегията „Европа 2020”; счита, че приносът на JRC за 
иновациите в рамковата програма следва да включва засилено сътрудничество с 
отраслите на промишлеността;

19. като взема предвид факта, че ЕС е най-големият пазар в света и че световната 
икономика се основава все повече на знанието, счита, че различните инструменти 
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на ЕС за научни изследвания и иновации следва постоянно да се адаптират и да 
отговарят на развитието на пазара, като се взема предвид гледната точка на 
потребителите;

20. предлага Комисията да намери конкретни показатели за измерване на изпълнението 
и напредъка на иновациите за всички различни инструменти на ЕС за научни 
изследвания и иновации; счита, че е необходимо насърчаване на разпространението 
на информация и на резултатите, постигнати от различни програми и проекти за 
финансиране, с цел по-доброто разбиране на иновационния процес и намаляване на 
различията между европейските граждани и равнището на научното и 
технологичното развитие;

21. призовава за опростяване и рационализиране на правилата и процедурите в рамките 
на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) предвид 
съществуването на многобройни инструменти;

22. припомня, че цел та 3% от БВП да се отделят за научноизследователска и развойна 
дейност се състои от дял от 2% (частни средства) и дял от 1% (публични разходи); 
отбелязва, че все още има сериозни слабости в областта на разходите за научни 
изследвания от частния сектор, които могат да бъдат преодолени единствено чрез 
приспособяване на регулаторната среда за предприятията, включително МСП; 
подкрепя по-специално работата на Комисията за създаване на нов основен 
показател, основан на предоставянето на услуги чрез иновации, тъй като това би 
било по-информативно от измерването на изпълнението чрез количествени цели;

23. приветства програмата на ЕС за иновационни научни изследвания в малките 
предприятия (SBIR), чиято цел е идентифицирането на технологично ориентирани 
предизвикателства в публичния сектор и финансиране на проекти в областта на 
научноизследователската и развойна дейност за разработване на нови решения 
както за старите, така и за възникващите проблеми;
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