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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 се насърчават най-ефективно на 
регионално равнище;

2. 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;

3. 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 равнище;

4. като признава, че програми на Общността като Структурните фондове, Седмата 
рамкова програма и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации се 
различават по отношение на първоначалната си насоченост, механизма и 
администрацията, счита, че различаващи се правила, процедури и практики 
ненужно възпрепятстват ефективното им прилагане;  призовава за по-хармонизиран 
подход, по-добра координация и повече обмен на информация между различните 
програми;  призовава Комисията да изпълнява ролята на посредник и да предоставя 
съвместни насоки по отношение на възможности за финансиране от Общността чрез 
предварителни ръководни бележки;

5. призовава регионалните органи да използват по-добре СФ за изграждане на 
капацитет за научни изследвания, знания и иновации в техните региони, като им 
дава 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; 

6. подкрепя по-тясното сътрудничество между националните звена за контакт по 
Седмата рамкова програма, управителите на програми за научноизследователска и 
развойна дейност и регионалните агенции за иновации, като позволява различни 
аспекти или фази на научноизследователските и иновационните проекти да бъдат 
финансирани от различни източници; 

7. призовава държавите-членки да определят повече финансови средства от СФ за 
научни изследвания и иновации, да засилят капацитетите за научни изследвания, да 
подкрепят иновационни клъстери и да развиват и прилагат регионални стратегии за 
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иновации в сътрудничество с частния сектор;


