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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прегледа на политиката на Общността в областта на иновациите в един 
променящ се свят
(2009/2227(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Преглед на политиката на 
Общността в областта на иновациите в един променящ се свят" (СОМ(2009)0442)),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "С поглед към бъдещето 
ни: разработване на обща стратегия за главните базови технологии в ЕС“ 
(СОМ(2009)0512/3)),

– като взе предвид заключенията на Съвета "Към конкурентоспособна, иновативна и 
екологично ефективна Европа — принос на Съвета по конкурентоспособност към 
Лисабонската програма за периода след 2010 г.", от 26 ноември 2009 г.,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 22 май 2008 г. относно 
средносрочния преглед на индустриалната политика: Принос към Стратегията за 
растеж и заетост на ЕС1, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии2,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно "насърчаването на творчеството и 
иновациите чрез образованието и обучението" от 22 май 2008 г.,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно 
прилагането на познанията в практиката: широкообхватна иновационна стратегия за 
Европа3,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2006 г. "Относно 
изпълнението на лисабонската програма на Общността за повече изследвания и 
иновации - инвестиции в растежа и бъдещето. Една обща стратегия"4,

– като взе предвид Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 
дейности (2007-2013 г.)5,

– като взе предвид Решение № 1639/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 2006 година за създаване на Рамкова програма за 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0226.
2 ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр.1
3 ОВ C 102E, 24.4.2008 г., стр.455.
4 ОВ C 303E, 13.12.2006 г., стр.640.
5 ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр.1
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конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.)1,

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета относно въвеждане на 
общностен патент (СОМ(2000)0412),

– като взе предвид рамката на Общността за държавните помощи за научни 
изследвания, развойна дейност и иновации и съобщението на Комисията, 
озаглавено "Пътища за по-ефективно данъчно насърчаване на 
научноизследователската и развойна дейност" (СOM(2006)0728),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен "Оценка 
на политиките на Общността в областта на иновациите за периода 2005—2009 г.“ 
(SEC(2009)1194),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
"Стратегия за НИРД и иновации в ИКТ — По-високи цели за Европа“ 
(SEC(2009)0289),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и   
енергетика и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на 
комисия по регионално развитие (A7-0000/2010),

A.  като има предвид, че Комисията в своето съобщение, озаглавено "Преглед на 
политиката на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят", 
оповестява преработена стратегия за иновации под формата на план за действие,

Б. като има предвид, че тази бъдеща стратегия за иновациите трябва да бъде тясно 
свързана със стратегията ЕС 2020,

В. като има предвид, че иновационните способности на предприятията в значителна 
степен зависят от техния достъп до достатъчно финансови средства и че 
произтичащите от сегашната икономическа криза затруднения в кредитирането 
заплашват драстично да ограничат иновационния капацитет на предприятията, 

Г. като има предвид, че иновациите са централен елемент за осъществяването на 
настоящите предизвикателства пред обществото и стратегическите политически 
цели на ЕС като конкурентоспособност, заетост, демографски промени и изменение 
на климата,

Д. като има предвид, че подпомагането и доразвиването на устойчиви технологии е 
необходимо не само за постигането на целите на ЕС по отношение на климата, но и 
че ЕС може да извлече от това огромна полза по отношение на бъдещи работни 
места и икономически  растеж,

Е. като има предвид, че в период на нарастващ недостиг на ресурси подпомагането на 

                                               
1 ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр.15.
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устойчиви и енергийно ефективни технологии увеличава сигурността на 
енергийните доставки в ЕС, 

Ж. като има предвид, че темата за демографските промени е едно от главните 
предизвикателства на бъдещето, което изисква и нови технологични решения,

З. като има предвид, че в индустриалните области, в които засега ЕС все още има 
добра конкурентна позиция, той трябва да обедини усилията си и да укрепи силните 
си страни,

Широко формулиран иновационен подход

1. обръща вниманието на Комисията върху това, че бъдещата иновационна политика 
на ЕС трябва да бъде поставена на широка основа и принципно да обхваща не само 
технологичните иновации (иновации на продукти и процеси), но и 
административни, организационни, социални и обществени иновации, 
включително нови модели за търговия и услуги;

2. настоятелно подкрепя констатацията на Комисията, че ключовите технологии са 
съществена предпоставка за трайното укрепване на глобалната 
конкурентоспособност на ЕС;

3. обръща внимание на това, че изборът на конкретни сектори за мерки за 
подпомагане на иновациите трябва да става в сътрудничество с икономиката, 
включително МСП, при което трябва да се вземат предвид и регионалните цели на 
икономическата политика; 

4. приветства мерките, свързани с иновационната политика, също и с оглед на 
необходимостта от разработване на една надбраншова, общностна стратегия за 
промишлената политика и призовава Комисията да продължи с този подход;

5. подчертава важната роля, която групите за иновация играят за бъдещата 
иновационна политика на ЕС; 

6. подчертава, че наличните групи за иновация трябва да се доразвият чрез 
целенасочени действия на ЕС, на държавите-членки и регионите, за да могат те да 
запазят и доразвият своята отчасти световна водеща роля; 

7. във връзка с това изтъква, че основата на всички дейности, свързани с групите за 
иновация трябва да отразява всички нужди на предприятията, включително на 
МСП;

8. призовава съответните заинтересовани страни на равнище държави-членки и ЕС да 
подобрят рамковите условия за трансграничното сътрудничество на групите за 
иновация;

9. подчертава, че МСП играят централна роля като партньори във веригата за 
създаване на стойности, но също и в самостоятелното предлагане на иновативни 
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продукти;

Увеличаване и концентрация на средствата на ЕС за иновации

10. счита, че снабдяването с достатъчно финансови средства е неотменен елемент за 
развитието на иновациите и че следователно бюджетът на ЕС за иновации следва 
да бъде чувствително увеличен;

11. подчертава, че наред с увеличаването на средствата е от решаващо значение 
достигането на критична маса; подчертава по-специално, че средствата трябва да 
отиват там, където мултиплициращият ефект за създаване на добавена стойност за 
Европа е най-голям;

Подобряване на управленческата структура на програмите 

12. счита, че припокривания и дублиране на програмите за подпомагане, предизвикани 
от липсата на координация на различните равнища на действие, следва да бъдат 
предотвратени в името на удобството за ползващите и прозрачността;

13. във връзка с това призовава Комисията също така да гарантира по-тясно и по-добро 
сътрудничество между участващите генерални дирекции на Комисията;

14. отбелязва, че съвместните усилия на заинтересованите страни в ЕС следва да са 
насочени към това да затворят празнината между научните изследвания и 
иновациите, готовността на пазара и комерсиализацията на продуктите;

Насърчаване на частното финансиране

15. подчертава, че наред с публичното финансиране, частното финансиране следва да 
бъде насърчено по-силно;

16. призовава Комисията със своя план за действие за иновациите да представи 
конкретни инструменти за подобряване на достъпа до финансиране за иновативни 
предприятия;

17. подчертава необходимостта от създаването на предпоставки за по-добра наличност 
на рисков капитал, както и за разширяване на възможностите на ЕИБ за 
финансиране на базата на споделения риск ;

18. призовава съответните заинтересовани страни от държавите-членки и от 
Общността да разширят традиционните инструменти за финансиране на средната 
класа като микрокредити, заеми и гаранции, както и да създадат данъчни стимули 
за инвестициите;

Укрепване на рамковите условия за предприятията, по-специално МСП

19. призовава Комисията, в съответствие с принципите на вътрешния пазар, да 
адаптира съществуващите общностни разпоредби за държавните помощи, така че 
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да могат да се подпомогнат инвестициите в крайно необходими нови технологии, 
за да се гарантира дългосрочната конкурентоспособност на ЕС;

20. във връзка с това приветства факта, че съществуващата "Рамка на Общността за 
държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации" ще бъде предмет на 
проверка през 2010 г.; 

21. счита, че едно по-добро подпомагане на иновациите следва винаги да бъде 
съпътствано и от бюрократично облекчаване за заявителите;

22. призовава заинтересованите участници на равнище ЕС, в частност с оглед МСП, да 
подобрят рамковите условия в областта на защита на интелектуалната собственост 
(по-конкретно по отношение на възникващите разходи), тъй като това е централен 
елемент за иновациите;

23. подчертава във връзка с това значението на общностния патент за европейската 
икономика;

24. подчертава, че е необходимо да се придаде максимална привлекателност на 
условията за изследователите и специалистите, особено по отношение на тяхната 
мобилност;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Съобщението, озаглавено "Преглед на политиката на Общността в областта на 
иновациите в един променящ се свят", от 2.9.2009 г. скицира постигнатия от 2005 г. 
насам напредък в иновационната политика на ЕС и посочва полета за действие за 
бъдещето, които следва да бъдат включени и конкретизирани в предвидения "план за 
действие за иновациите".

Докладчикът очаква с надежда предложението за европейски план за иновации на едно 
високо равнище, ориентиран към предприятията и бъдещето. Настоящият доклад 
следва да допринесе за процеса на формиране на мнение и да предостави на Комисията 
крайъгълни точки за този план за действие.

Докладът се изготвя в момент, в който ЕС трябва да приеме за себе си нова стратегия, 
за да подтикне превръщането на Европа в глобално конкурентоспособно, основано на 
знания, иновативно, социално и устойчиво икономическо средище. 

Както бъдещата стратегия ЕС 2020, така и планът за действие за иновации трябва да 
предоставят на ЕС инструменти, с които да се справи с големите обществени 
предизвикателства.

Превръщането на европейската икономика в устойчива икономика трябва да доведе до 
повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия, както и до това, 
от икономическите и екологични предизвикателства да произтичат нови възможности 
за нашите стопанства.

Широко формулиран иновационен подход

Планът за действие за иновации следва да се простира върху всички форми на 
иновации в публичния и частния сектор и да включва и нетехнологични иновации.

За да се противодейства на възникването на ново социално неравенство, иновациите за 
в бъдеще не трябва да се мерят само по екологичната и икономическата печалба, но и 
по добавената им стойност в социално отношение. Не само технологичната, а особено 
обществената добавена стойност на иновациите като цяло следва да бъде основен 
мотив в бъдещата иновационна политика.

Докладчикът подкрепя твърденията на Комисията в нейното съобщение относно 
ключовите технологии, а именно, че те имат централно значение за постигането на 
гореспоменатите цели.

Глобалната конкуренция за икономическо местоположение доведе до това, че не само 
определени производствени инсталации, но и принадлежащите към тях 
изследователски и развойни капацитети в нарастваща степен бяха пренесени в трети 
държави. Това развитие застрашава из основи Европа като място за промишлена 
дейност. Затова трябва да му се противостои чрез последователно насърчаване на 
иновационния потенциал, преди този процес да е станал необратим.
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Наред с политическата цел за конкурентоспособността ЕС трябва да се справи и с 
други актуални обществени предизвикателства като изменението на климата или 
демографските промени.

Ключови технологии като микро- и наноелектрониката, фотониката, био- и 
нанотехнологии и нови материали предлагат в тази насока голям потенциал за 
иновации както в областта на технологичните процеси, така и в областта на 
продуктите. Вследствие на бързия си растеж ключовите технологии имат силно 
въздействие върху конкурентоспособността. Особено в области като ИКТ, химия, 
енергоснабдяване (пример: съоръжения за улавяне и съхранение на въглерод, 
технологии за енергийна ефективност), автомобилостроене (именно и областта на 
електромобилите), медицинска техника, полупроводникова промишленост, както и 
въздухоплаването и космическите полети дават възможност за значително повишаване 
на качеството и производителността. Това изброяване с оглед комплексността на 
икономическите събития и на бъдещото развитие естествено не може да е 
изчерпателно. 

Във всичко това малките и средни предприятия са важни партньори във веригата за 
създаване на стойности, но също и в самостоятелното предлагане на иновативни 
продукти, така например в областта на екологичната техника и на възобновяемата 
енергия. Средните предприятия благодарение на своята близост до пазара и своята 
гъвкавост предлагат много иновативни продукти и услуги и са двигател на техническия 
прогрес.

Поради тази причина малките и средни предприятия не бива да бъдат пренебрегвани и 
трябва да получат съответна, адаптирана към техните нужди регулаторна рамка.

По мнението на докладчика във връзка с това особено трябва да се подчертае и оцени 
значението на групите за иновации. Групи от световен ранг, които в ЕС отчасти вече 
съществуват, трябва да бъдат активно доразвити в сътрудничество между всички 
равнища на действие, за да запазят и по възможност доизградят водещата си роля . В 
тясно сътрудничество с големи и малки предприятия, с университети и други 
изследователски институти групите за иновации могат да спомогнат за създаване на 
нови сектори с високо социално-икономическо и промишлено значение, които да 
направят регионите по-привлекателни. По тази причина докладчикът счита за 
необходимо обновената стратегия на ЕС по отношение на иновациите да съдържа 
концепции за подпомагане на съществуващите и новите групи. По-специално следва да 
се подобрят условията за трансграничното сътрудничество на тези групи, например 
чрез разпространяване на най-добрите практики.

Увеличаване и концентрация на средствата на ЕС за иновации

Понастоящем според твърденията на Комисията по-малко от 1% от бюджета на ЕС се 
използва непосредствено за иновационни мерки. С оглед обществените 
предизвикателства, с които трябва да се справим, това е недостатъчно. Ето защо 
докладчикът призовава за увеличаване на бюджета на ЕС за иновации. 

Това следва да се вземе предвид при предстоящото планиране в рамките на 
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финансовите перспективи за 2014-2020 г., което ще започне в края на годината. 

Особено на фона на финансовата криза и затрудненията в кредитирането увеличението 
на финансовите средства и създаването на подходящи за различните адресати 
инструменти за финансиране е решаващо както на общностно, така и на национално 
равнище за иновационната способност на предприятията.

Във всички случаи тя трябва да бъде подпомагана целенасочено. Съществуването на 
множество разпокъсани цели и големият брой специфични инициативи на ЕС се 
оказаха неуспешни. Във връзка с това трябва да бъде намерена или укрепена 
синергията между инструментите за подпомагане на иновациите.  Средствата трябва да 
отиват там, където мултиплициращият ефект е най-голям. Решаващият критерии за 
това трябва да бъде добавената стойност за Европа.

Подобаване на управленческата структура на програмите

Докладчикът счита, че за да се постигне повишена ефективност на иновационната 
политика трябва да съществува по-силно координиране, по-ефективно свързване и 
стегнато управление на различните инструменти за подпомагане. 

От гледна точка на прилагането големият брой участници на равнище ЕС също не е 
продуктивно. Ползвателите имат нужда от ясна информация, какви инструменти за 
подпомагане са на рзположение на какво равнище и за какви мерки.

На равнище ЕС също е необходимо по-силно координиране на участниците. 
Иновационната политика следва да бъде общностна задача за Комисията. Ето защо е 
необходима хоризонтална координация вътре в Комисията, за да се гарантира тясно 
сътрудничество между ГД "Научни изследвания" и ГД "Предприятия". Това е особено 
важно на фона на ресорното разпределение вътре в Комисията, както и предстоящото 
обновяване на рамковите програми.

Насърчаване на частното финансиране

Наред с публичното финансиране трябва да се насърчават частните инвестиции в 
иновациите. Именно рисковият капитал играе особено важна роля в ранната фаза и във 
фазата на разширяване за успеха не само на големи предприятия, но и при създаването 
на иновации. В подходяща форма финансирането с рисков капитал може да създаде и в 
по-малките предприятия, в допълнение към помощта от субсидии, стимули за 
иновационна дейност.

Укрепване на рамковите условия за предприятията, по-специално МСП

Наистина настъпиха известни облекчения чрез създаването на регламента за груповото 
освобождаване, предстоящата проверка на рамката за отпускане на помощи трябва 
обаче да бъде използвана, за да се изчерпи иновационният потенциал на този 
инструмент също и с оглед на нетехнологични иновации.

Трябва да се провери също така, дали съществуващата система за отпускане на помощи 
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не пречи на новия подход за подпомагане на ключови технологии. Рискът от 
преместване на предприятия заради лоши рамкови условия за отпускане на помощи 
трябва на всяка цена да бъде избегнат.

Наред с  това, докладчикът застъпва становището, че едно по-добро подпомагане на 
иновациите следва да бъде съпътствано и от бюрократично облекчаване за МСП. Наред 
с езиковите проблеми, най-съществени проблеми представляват процедурите за 
кандидатстване, изискващи много персонал, както и високият процент на грешки и  
свързаният с това висок финансов риск. Следователно процедурата за кандидатстване 
следва да се опрости, а задълженията за докладване евентуално намалени.

Защитата на интелектуалната собственост е от решаващо значение за иновативната 
способност, но рамковите условия за предприятията, по-специално по отношение на 
възникващите разходи, все още не са задоволителни. Общностният патент е важна 
крачка в тази посока и следва да бъде приет в най-скоро време. Във връзка с това обаче 
следва да се отбележи, че трябва да се потърсят и други инструменти, също и с 
възможност за краткосрочна реализация.

Наред с това, инвестициите в обучение и допълнителна квалификация на 
квалифицирания персонал с оглед иновационната способност са от решаващо значение 
за конкурентоспособността на ЕС и не бива да бъдат намалявани. ЕС трябва да направи 
всичко възможно да се придаде максимална привлекателност на условията за 
изследователите и специалистите, също и по отношение на тяхната мобилност, за да 
могат да устоят в международната конкуренция.

Триъгълникът на знанието - научни изследвания, иновации и образование, следва да се 
разглежда като едно цяло и връзките между елементите не бива да бъдат разкъсвани, 
иначе би пострадала устойчивостта на иновациите, а впоследствие и устойчивостта на 
производството.


