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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. изисква Общата стратегическа рамка да насърчава координацията между 
програмите за научни изследвания и иновации и фондовете за сближаване;

2. подчертава важността на създаването на мрежи за високи постижения и 
интеграцията между европейските политики и стратегиите, предприемани от 
държавите-членки, при засилване на ролята на регионалните и местните органи на 
управление;

3. 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 посредством 
механизми, като например „мълчаливо съгласие” и освобождаване по категории, с 
цел избягване на забавянето на иновациите поради прекалено дълги процеси; 

4. счита, че Комисията следва да предоставя част от бюджета за научни изследвания 
на МСП, ръководени от млади предприемачи, като по този начин се възнаграждава 
създаването на мрежи или клъстъри;

5. призовава за изпитване на нови възможности за финансиране, като например ваучер 
за иновации на равнище ЕС, чрез който на дружествата да бъде дадена възможност 
да изразходват тези средства пряко в акредитираните научноизследователски 
центрове;

6. препоръчва възнаграждаването на участието в проектите на фондове с рисков 
капитал и на юридически лица извън ЕС;

7. подчертава необходимостта от създаване на механизъм на гъвкавост за програмата, 
така че тя да може да се движи успоредно със скоростта на световните промени и да 
бъде възможно осъвременяването на програмните приоритети;

8. призовава за засилване на ролята на Съвместния изследователски център (JRC) като 
вътрешен доставчик на научни и икономически анализи чрез политиката за 
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.


