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Опростяването на участието в рамковите програми на ЕС — процес на 
постоянно развитие 

Въпросът за опростяване на рамковите програми на ЕС представлява тема на постоянен 
дебат, който датира почти от самото начало на дейностите на ЕС за финансиране на 
научните изследвания. През последните две години Парламентът многократно призова 
Комисията да направи квантов скок в опростяването с цел най-после да бъде подобрен 
достъпът на заинтересованите страни до финансирането на научните изследвания и 
иновациите от ЕС, както и да бъде повишена привлекателността на програмите. В 
парламентарните доклади относно средносрочния преглед на Седма рамкова програма 
(РП7) (2011/2043(INI)) относно опростяване на прилагането на рамковите програми за 
научни изследвания (2010/2079(INI)) и относно Зелената книга „От 
предизвикателствата до възможностите“ (2011/2107(INI)) са направени множество 
конкретни препоръки и предложения, които сега трябва да бъдат отразени в 
законодателството на „Хоризонт 2020“.

В допълнение към ускоряването на финансирането на научните изследвания на 
равнището на ЕС най-значителната част от възможностите за опростяване могат да 
бъдат постигнати чрез подходяща формулировка на разпоредбите, предвидени във 
Финансовия регламент и в правилата за участие. Тук докладчикът още веднъж би 
желал да подчертае от какво значение е съществуването на опростен и по-разбираем 
Финансов регламент, който в момента е предмет на тристранен диалог между 
Парламента, Комисията и Съвета. Той изразява своята искрена надежда, че мерките за 
опростяване, за които призова Парламентът, особено тези, които са насочени към 
опростяване на разпоредбите, отнасящи се до финансиране на научните изследвания и 
иновациите, ще бъдат осъществени в пълна степен.

Във връзка с това докладчикът приветства „Програмата за опростяване на 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.“ (COM(2012)0042), 
която ясно показва силна ангажираност по отношение на опростяването от страна на 
Комисията. Той счита, че планът на Комисията да бъде построено информационно 
табло с цел да бъде наблюдаван напредъкът, постигнат при прилагането на програмата 
за опростяване, може да подкрепи процеса на вземане на решения. Той обаче искрено 
се надява, че намерението на Комисията „активно да защитава предложенията за 
опростяване, упоменати в съобщението“, няма да попречат на правното задължение на 
Парламента и на Съвета да бъде постигнато реално опростяване в полза на 
научноизследователската общност.

Квантов скок в опростяването — постигнат ли е вече?

Докладчикът недвусмислено приветства предложението на Комисията относно 
„правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ като важна 
стъпка напред чрез решаване на неотложните нужди на научноизследователската 
общност в областта на финансирането на научните изследвания и иновациите от ЕС.
Той приветства най-вече следните аспекти:

 единен набор от правила, които се прилагат за финансирането на всички 
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дейности, предприети от участниците по програма „Хоризонт 2020“, 
включително Договора за Евратом, независимо от финансиращия орган;

 снижени изисквания по отношение на системите за отчитане на време (няма 
отчитане за време за лицата, които работят изключително за действие (член 25 
от Правилата за участие в „Хоризонт 2020“), таблици на разходите за единица 
продукт за собствениците на МСП и други физически лица (член 26 от 
Правилата за участие в „Хоризонт 2020“) и др.);

 по-широко приемане на обичайните счетоводни практики на бенефициерите;

 включването на ДДС в определянето на допустимите разходи;

 една лесна за ползване ИТ платформа, осигуряваща на участниците обслужване 
„на едно гише“;

 равнопоставено отношение към кандидатите, независимо от седалището и 
сферата им на дейност (член 6 от Правилата за участие в „Хоризонт 2020“).

Въпреки това някои подробности в предложението на Комисията са или твърде неясни, 
или са противоречиви, и затова заслужават по-подробно обсъждане. По-долу ще 
намерите набор от въпроси, които по мнение на докладчика трябва да бъдат 
преразгледани в предстоящите разисквания.

Единна ставка за финансиране за всички участници

Предложението за единна ставка на възстановяване на разходите, която е приложима 
към всички участници и се различава само по отношение на вида на дейността —
100+20 % за научноизследователски дейности или 70+20 % за близки до пазарните 
дейности — изглежда е обща стъпка към опростяването на управлението на 
програмата. Въпреки това конкретните му последици за кандидатите и бенефициерите 
са неясни и се нуждаят от допълнително изясняване.

Обратната връзка от някои големи научноизследователски организации вече показа, че
предложените ставки за финансиране биха оказали различно въздействие върху общото 
ниво на финансиране, в зависимост от големината на институцията, естеството на 
дейностите и равнището на непреките разходи. Поради това Комисията се приканва да 
разработи набор от модели за изчисляване, които биха показали възможното 
въздействие на предложените механизми за финансиране на участниците в програмата 
и да послужи като основа за възможни бъдещи изменения в тази област.

Възможността за създаване на вариант за „отказ от участие“ от общия модел за 
определени участници, като например научноизследователски организации с 
нестопанска цел или университети, които вече са приели система за пълно отчитане на 
разходите, определено следва да бъде разгледана с цел да им бъде позволено да 
получат обратно сумите на основата на техните действителни преки и косвени разходи.



PE486.045v01-00 4/7 DT\896646BG.doc

BG

Освен това трябва да бъде отбелязано, че предложението само определя тавана на 
финансиране, като се оставя възможност работните програми да определят по-ниски 
граници за финансиране за общите допустими разходи. Като се има предвид 
значението на точно определена ставка за финансиране на потенциални участници, е 
необходимо тази неяснота да бъде намалена и да бъдат определени ясни правила 
относно максималните ставки за финансиране.

Една по-ниска ставка за финансиране може да бъде разумна за непреки действия със 
силното участие на промишлеността или в области, в които се предвижда подкрепа от 
новите финансови инструменти. В правилата за финансиране следва да бъде включено 
обяснение на възможността да бъде приложен подход за използване на множество 
фондове. Подходът за използване на множество фондове би бил препоръчителен най-
вече при проекти, които включват широкомащабни демонстрационни дейности и 
изискват много финансови средства.

Финансиране на иновациите

Като цяло е разумно да се предвиди диференциация между равнището на финансиране 
в научноизследователските дейности от една страна и близките до пазарните дейности 
от друга страна. Въпреки това е силно препоръчително по-подробно определение на 
тези насочени към пазара дейности (член 22 от Правилата за участие в 
„Хоризонт 2020“), към които се прилага ставката на възстановяване на разходите от 
70+20 %, така че да бъдат избегнати възможни погрешни тълкувания на 
съществуващите правила.

Освен това докладчикът като цяло би приветствал изясняване на понятието за 
„иновация“, което Комисията има намерение да приеме в бъдеще.

Независимо от това ясното разграничение между научноизследователските дейности и 
иновационните (близки до пазарните) дейности предизвика неразбиране и несигурност 
сред научноизследователската общност. С цел да бъдат насърчени иновациите във 
всички сектори и по цялата иновационна верига, трябва да бъдат предвидени 
разпоредби, за да бъде позволена комбинация от различни дейности в рамките на един 
проект, а с това да бъдат разрешени и различните ставки за финансиране по отношение 
на различните работни пакети. Настоящото предложение за съжаление е неясно по този 
въпрос и изисква по-голяма правна яснота. В това отношение трябва да бъде проверено 
още дали тези разпоредби могат да доведат до по-сложен процес при изграждане на 
консорциуми или управление на проекти.

Новите инструменти, които бяха предложени, по-специално стимулиращите награди, 
както и финансовите инструменти, възникнали от бившия механизъм за финансиране с 
поделяне на риска, все пак имат нужда от допълнителна правна яснота по отношение на 
тяхното прилагане. Новите и съществуващите инструменти следва да бъдат 
рационализирани.

Докладчикът би искал още веднъж да подчертае, че „времето“ ще бъде решаващият 
фактор, ако Европейският съюз наистина иска да успее при отключването на 
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иновационния потенциал на Европа. Сред най-важните цели на програмата за 
опростяването трябва да се запази намаляване на средното „време за предоставяне“ и 
„срока за плащане“ — не само с цел да се намали административната тежест и 
прекалено дългата несигурност за кандидатите, но също така реално да се даде 
възможност на изследователите да правят нововъведения. Това е особено вярно за 
малките и средни предприятия (МСП).

Разширяване на участието

МСП и средни предприятия

Докладчикът приветства факта, че някои конкретни правила имат за цел да бъде 
засилено участието на малките и средните предприятия (например член 26, член 47 и 
др. от Правилата за участие в „Хоризонт 2020“). Трябва да бъде осигурен определен 
диапазон на гъвкавост, най-вече в рамките на тези програмни линии на 
„Хоризонт 2020“, които са предназначени да посрещнат нуждите от финансиране на 
малките и средните предприятия, с цел да се отговори на специалните условия, при 
които малките и средните предприятия предприемат научноизследователски и 
иновационни дейности. От решаващо значение изглежда е това, че могат да бъдат взети 
конкретни мерки, които значително да съкратят „времето за предоставяне“ и „срока за 
плащане“ при покани за участие в търг, насочени предимно към малките и средните 
предприятия като участници.

Конкретен проблем, на който докладчикът би искал да обърне внимание, е специалната 
роля, която играят средните предприятия (от 250 до 500 служители) в рамките на 
иновационното пространство на Съюза. Статистиката показва, че тези средни 
предприятия, чиято максимална численост на персонала надвишава тази на МСП, днес 
са движещата сила за иновациите в Европа. Инструментите за финансиране на 
„Хоризонт 2020“ следва да предвидят подходящи мерки за разгръщане на пълния 
потенциал за иновации на тези предприятия.

„Подход към върхови постижения“

Тясно свързан с необходимостта от опростяване, проблемът със слабо представените 
региони и държави членки винаги е приемал значителни размери в дискусиите относно 
Седма рамкова програма (РП7). „Хоризонт 2020“ ще бъде първата рамкова програма на 
ЕС, предназначена за преодоляването на този проблем и за пълното разгръщане на 
потенциала на научните изследвания, развитието и иновациите на всички държави 
членки и региони на ЕС. Ангажирана програма за опростяване, подходящ набор от 
инструменти, широки полезни взаимодействия със структурните фондове и други 
приложими програми на ЕС, както и съгласуван набор от съпътстващи мерки ще 
допринесат за изграждане на „подход към върхови постижения“ за тези, които са по-
слабо представени в настоящата програма. Докладчикът напълно съзнава факта, че 
специфичните мерки на този „подход към върхови постижения“ ще трябва да бъдат 
прилагани съгласно правилата за участие, с цел да бъдат отразени разпоредби, които 
все още остава да бъдат въведени в други нормативни актове от пакета на 
„Хоризонт 2020“. С цел повишаване на полезните взаимодействия и допълването
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между „Хоризонт 2020“, структурните фондове и други приложими програми на ЕС ще 
бъде необходимо уеднаквяване на правилата за участие във всички съответни 
програми.

Международно сътрудничество

Докладчикът е убеден, че планираната промяна в модела за иновациите не може да 
успее без стратегически разширено участие на международната общност за научни 
изследвания. Разнородни партньори на ЕС, като например Южна Африка от една 
страна, и Южна Корея от друга страна, квалифицират финансирането на ЕС като 
еднакво недостъпно. Значителното намаляване на административните тежести, както и 
съкращаването на „времето за предоставяне“ и „срока за плащане“, също са 
предпоставки за привличането на отлични изследователи от цял свят.

Разпространяване на резултатите

Правилата относно правата на интелектуална собственост в голяма степен се основават 
на съществуващите правила на РП7 и докладчикът приветства тази приемственост. 
Освен това общите цели на програмата „Хоризонт 2020“ в много по-голяма степен са 
тясно свързани с използването и разпространението на резултатите. Докладчикът счита, 
че по принцип свободният достъп, отвореният код и патентоването са подходящи 
инструменти за разпространение на резултатите и тяхното популяризиране, но много 
благоприятно би било едно по-високо равнище на информираност и оказване на 
съдействие относно правата върху интелектуалната собственост.

Правилата относно правата върху интелектуалната собственост следва да бъдат по-
добре съгласувани през периода на действие на „Хоризонт 2020“. С цел да бъде 
запазена гъвкавостта на регулаторната рамка трябва да бъдат уредени някои 
подробности от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Известна 
предпазливост обаче би била препоръчителна, за да бъде избегнато разпадането на 
общите срокове и условия.

Що се отнася до новите инструменти за финансиране като обществена поръчка за 
продукти в предпазарен стадий или обществени поръчки за иновативни решения, е 
необходима допълнителна правна яснота, тъй като в повечето сектори опитът с 
публичното финансиране на тези дейности е твърде ограничен. Например по 
отношение на публично-частни партньорства (ПЧП) следва да бъде разработен набор 
от общи условия, приложим към нови и вече съществуващи ПЧП, който може да 
обхваща правата върху интелектуалната собственост в областта на обществените 
поръчки и правата за достъп и открито участие на новодошли и малки участници.

Обобщение

Ключът към успешното прилагане на цялата рамкова програма е единен, ясен и 
последователен набор от правила за участие и разпространение на резултатите по 
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програмата „Хоризонт 2020“.

За да бъдат постигнати целите, поставени от Парламента в предишни доклади, а също и 
с цел да бъдат изпълнени изискванията, които основателно са били повдигнати в 
научноизследователската общност, е необходимо да постигнем деликатно равновесие 
между четири решаващи принципа. Тези принципи са опростяване, отчетност, 
гъвкавост и надеждност — успешното изпълнение на „Хоризонт 2020“ до голяма 
степен ще зависи от спазването и намирането на равновесие между тези принципи.


