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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че научните изследвания и иновациите са от основно значение за справяне с 
глобалните предизвикателства и че иновациите могат да бъдат насърчавани по-
ефективно на регионално равнище;

2. изразява убеденост, че ангажиментът от страна на политическите лидери е както 
необходимо предусловие за съгласуването на политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите, така и средство за задълбочаване на това съгласуване; 
като има това предвид, призовава за създаването на стратегическа рамка от 
политики за изследвания и иновации, коригирана с оглед на напредъка, новите 
данни и променящите се обстоятелства и съгласувана с националните цели и 
приоритети за икономическо и социално развитие;

3. отбелязва със задоволство, че за периода 2007-2013 г. в рамките на Структурните 
фондове (СФ) 86 милиарда евро са отпуснати за финансова помощ за иновации (25 
% от общата сума), от които предоставените средства за чисто 
научноизследователска и технологична развойна дейност са на стойност 50 
милиарда евро, което се равнява на общия бюджет на Седмата рамкова програма за 
научни изследвания;

4. счита, че въздействието на тези целеви финансови средства може да бъде 
подобрено още чрез допълнително използване и по-добра координация на 
регионални, научноизследователски и иновационни политики както на равнището 
на ЕС, така и на регионално и местно равнище; призовава Комисията да обърне 
специално внимание на тази координация и насърчава държавите-членки да 
предприемат по-нататъшни мерки за ефективно транснационално сътрудничество 
като разработват съгласувани регионални или национални стратегии за постигане 
на взаимодействие;

5. счита, че административна култура, която насърчава междусекторното 
сътрудничество и постоянния диалог между различните групи политики, допринася 
за задълбочаването на съгласуваността между политиките;

6. като признава, че програми на Общността като Структурните фондове, Седмата 
рамкова програма и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации  се 
различават в основната си насоченост, механизъм и администрация, счита, че 
различните правила, процедури и практики ненужно възпрепятстват ефективното 
прилагане;  призовава за по-хармонизиран подход (правила за допустимост, 
стандартни разходи за единица, еднократни плащания и др.), по-добра координация 
(на графика за покани за представяне на предложения, на темите и типовете покани 
и т.н.)  и повече обмен на информация между различните програми; счита, че има 
ясна необходимост от повече експертни познания на регионално равнище по 
отношение на кандидатстването за финансиране от Общността, на 
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административните и финансовите процедури, управлението на фондове и 
финансовия инженеринг; във връзка с това, призовава Комисията да изпълнява 
ролята на посредник и да предоставя съвместни насоки по отношение на 
възможностите за финансиране от Общността чрез предварителни обяснителни 
бележки;

7. като се има предвид фактът, че изпълнителните органи на съответните 
инструменти на ЕС съществуват на различни равнища (наднационално, национално 
и поднационално) и се ръководят от различна логика (например сближаване спрямо 
отлични постижения), счита, че гарантирането на реално сближаване на 
политиките е сериозно предизвикателство, особено в реални условия, където 
инструментите на ЕС се смесват с националните и регионалните политики;

8. отбелязва, че реалното взаимодействие от гледна точка на прекия бенефициер на 
финансиране зависи от организационния и стратегически капацитет на 
бенефициера да съчетава подкрепа от различни инструменти на ЕС; призовава 
регионалните участници да създават регионални стратегии, които могат да улеснят 
съчетаването на финансиране; следователно отправя искане към Комисията да 
направи оценка на възможността за предоставяне на допълнителна експертна 
подкрепа чрез „наръчник на потребителя”, както и средства за обмен на добри 
практики;

9. призовава регионалните и местните органи да използват по-добре СФ за 
изграждане на капацитет за научни изследвания, знания и иновации в техните 
региони, например чрез създаването на инфраструктура за научни изследвания, 
като им дават възможност да вземат участие в дейностите на ЕС по научни 
изследвания и иновации; насърчава регионите да определят приоритети в 
научноизследователската и развойната дейност в допълнение към тези на Седмата 
рамкова програма;

10. призовава Комисията да опрости бюрократичните процедури за Седмата рамкова 
програма и за Рамковата програма за конкурентоспособност, за да засили ефекта от 
взаимодействието със Структурните фондове и за да гарантира анализ на 
регионално равнище на потенциала за и потребностите от научни изследвания и 
иновации, както и  анализ на вътрешните връзки с други инструменти при 
проучванията, извършващи оценка на който и да е от трите инструмента за 
финансиране, за да може да се предостави съвместно ръководство;

11. подкрепя по-тясното сътрудничество между националните звена за контакт по 
Седмата рамкова програма, ръководителите на програми за научноизследователска 
и развойна дейност и агенциите за иновации, като позволява различни аспекти или 
фази на научноизследователските и иновационните проекти да бъдат финансирани 
от различни източници; препоръчва по-тясно сътрудничество между управителните 
органи на мрежата "Enterprise Europe" и Структурните фондове и по-тясна връзка 
между инициативата за водещи пазари, технологичните платформи и регионалните 
технологични пътни карти;

12. призовава държавите-членки и Комисията да определят повече средства за 
Структурните фондове за научи изследвания и иновации – по-специално за 
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устойчиви иновации –, да засилят капацитета за провеждане на научни изследвания 
и да оказват подкрепа особено на регионалните иновативни групи, изискващи и 
боравещи с богат обем от знания, както и на новите общности на знание и 
иновации; призовава за устойчиво развитие на регионалните 
научноизследователски и стратегически рамки за иновации в сътрудничество с 
частния сектор, университетите и научноизследователските институти;

13. изтъква, че научните изследвания и иновациите, по-специално що се отнася до 
развитието на ниски или нулеви въглеродни емисии и енергоспестяването, са от 
ключово значение за справянето с глобални предизвикателства като изменението 
на климата и сигурността на енергийните доставки, както и за подобряването на 
конкурентоспособността на регионално и местно равнище;

14. призовава Комисията да гарантира, че предстоящият план в областта на научните 
изследвания и иновациите ще бъде съставен с оглед засилване на взаимодействието 
между Структурните фондове и Рамковите програми за научни изследвания и 
иновации (Седмата рамкова програма и Рамковата програма за 
конкурентоспособност);

15. счита, че фактът че смесеното финансиране не е позволено между Структурните 
фондове и Рамковите програми пречи на регионите да използват и двата 
инструмента едновременно и че ефективните стратегически процеси отдолу нагоре 
както на регионално, така и на национално равнище биха могли да помогнат за 
премахването на пропуските или припокриванията във финансирането по 
Структурните фондове, Седмата рамкова програма и Рамковата програма за 
конкурентоспособност; освен това, призовава за дългосрочно планиране на 
регионално равнище, за да се постигне взаимодействие което произтича от 
тематичните допълвания между финансовите инструменти.
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