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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни 
изследвания
(2010/2079(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми за научни изследвания (COM(2010)0187),

– като взе предвид решението на Комисията от 23 юни 2009 г. относно критериите за 
допустимост на методики относно средните разходи за персонал (C(2009)4705),

– като взе предвид доклада на експертната група, озаглавен „Последваща оценка на 
Шеста рамкова програма (2002-2006 г.)“ (доклада „Rietschel“), и последващото 
съобщение на Комисията (COM(2009)0210),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 май 2010 г., озаглавено „Повече 
или по-малко проверки? Постигане на точното равновесие между 
административните разходи за контрол и риска от грешки“ (COM(2010)0261),

– като взе предвид заключенията на Съвета относно „насоки за бъдещи приоритети в 
европейската научноизследователска дейност и иновациите, основани на научни 
изследвания, в Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.“, приети на 3 
декември 2009 г., и заключенията на Съвета по конкурентоспособност относно 
„опростени и по-ефикасни програми в подкрепа на европейските научни 
изследвания и иновации“, приети на 26 май 2010 г.,

– като взе предвид член 48 (и член 119, параграф 2) от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджетен контрол и комисията по регионално 
развитие (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че Седмата рамкова програма (РП7) е най-широкообхватната 
програма за научноизследователска и развойна дейност в света и представлява 
елемент от решаващо значение при реализирането на европейско изследователско 
пространство (ЕИП) и постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“,

Б. като има предвид, че научноизследователската дейност има основен принос по 
отношение на икономическия растеж и създаването на работни места,

В. като има предвид, че рамковата програма изисква най-високо качество, ефикасност 
и ефективност, за да бъдат привлечени и задържани най-добрите учени в Европа и 
да се създаде една икономика на ЕС, основана на знанията,

Г. като има предвид, че за настоящото управление на РП7 са характерни прекомерна 
бюрокрация, ниско равнище на толериране на риска, слаба ефикасност и 
неоправдани забавяния, което безспорно действа като възпиращ фактор по 
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отношение на участието на научноизследователската общност, академичните среди, 
бизнеса и промишлеността (особено малките и средните предприятия (МСП),

Д. като има предвид, че всички заинтересовани страни призовават за по-нататъшно 
опростяване и хармонизиране на правилата, като опростяването не е самоцел, а по-
скоро средство за гарантиране на привлекателността и достъпността на 
финансирането от ЕС за научноизследователска дейност,

Е. като има предвид, че основаното на резултатите финансиране може да ограничи 
обхвата на научноизследователските проекти до такива с по-нисък риск и пазарно 
ориентирана научноизследователска дейност – нещо, които би попречило на ЕС в 
стремежа към високи научни постижения и гранични изследвания,

Ж. като има предвид, че научноизследователската дейност и новаторството трябва да 
бъдат ясно разграничавани като два различни процеса (научноизследователската 
дейност е превръщане на инвестициите в знания, а иновациите представляват 
превръщане на знанията в инвестиции),

З. като има предвид, че настоящият процес на опростяване идва в решаващ момент, 
като дава импулс за Средносрочния преглед на РП7 и за подготовката на 
предстоящата РП8,

И. като има предвид, че разработването и прилагането на настоящата РП7 и бъдещите 
рамкови програми трябва да се основава на принципите на простота, стабилност, 
правна сигурност, последователност, високи постижения и доверие,

1. изразява подкрепа за инициативата в съобщението на Комисията за опростяване на 
прилагането на рамковите програми за научни изследвания, предлагаща сериозни и 
творчески мерки за справяне с проблемите, с които се сблъскват участниците в РП;

2. насочва вниманието към факта, че въпреки важността на процеса на опростяване, 
той е само една от необходимите реформи, от които се нуждаем за подобряване на 
финансирането от ЕС на научно-изследователската дейност;

3. подчертава необходимостта да се определи, за всяка отделна мярка за опростяване, 
дали тя влиза в сила съгласно настоящата правна рамка и дали се налагат промени в 
правилата на Финансовия регламент, правилата за участие или специфичните 
правила, приложими по отношение на програми по РП;

ПРАГМАТИЧЕН ПРЕХОД КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОПРОСТЯВЯНЕ

4. приветства увеличаващите се усилия за постигане на административно и финансово 
опростяване на правилата на РП за целия жизнен цикъл на програмите и проектите 
(прилагане, оценка и управление) – нещо, което следва да бъде от основна полза за 
заинтересованите страни;

5. изтъква факта, че процесът на опростяване следва да се разгърне внимателно в 
рамките на настоящата РП7, за да се поддържа стабилност, последователност и 
правна сигурност за участниците;
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6. изразява загриженост, че настоящата система и практиката на управление на РП7 са 
прекомерно ориентирани към контрол, което води до разхищение на ресурси, по-
слабо участие и по-малко привлекателни условия за научни изследвания; отбелязва 
със загриженост, че настоящата система на управление на „нулева толерантност към 
риска“ създава впечатление, че по-скоро избягва, отколкото управлява рисковете; 
поради това призовава за преразглеждането и/или разширеното тълкуване на 
Правилника за длъжностните лица на ЕС по въпроса за личната отговорност;

7. счита, че мониторингът и финансовият контрол от страна на ЕС следва да бъдат 
насочени на първо място към защита на публичните средства и борба срещу 
измамите, като в същото време се прави ясно разграничение между измами и 
грешки;

8. счита, че финансирането на научната дейност в Европа следва да бъде в по-голяма 
степен основано на доверието и толерантно към риска по отношение на 
участниците във всички фази, при наличието на гъвкави правила на ЕС, които може 
да бъдат прилагани в съответствие с националните разпоредби и практики;

9. подкрепя напълно приемането на по-висока степен на допустим риск от грешка 
(ДРГ), нещо, което намалява както сложността, така и последващите проверки, като 
се гарантира подходящ баланс между солидното финансово управление и 
съответния контрол; подчертава, че е от решаващо значение да се гарантира 
единното тълкуване и прилагане на правилата за участие, което води до намаляване 
на грешките;

10. приема и препоръчва по-широко приемане на обичайните счетоводни практики за 
допустимите разходи на участниците, особено на методиките относно средните 
разходи за персонал, при условие че тези процедури са в съответствие с 
националните правила и са сертифицирани от националните органи, като се запазва 
достатъчно гъвкавост за всеки бенефициент да използва или методика на 
действителни разходи за персонал, или методика на средни разходи за персонал,

11. подкрепя намаляването на комбинациите от процентни ставки на финансиране и 
метод за определяне на непреките разходи при различните инструменти; признава, 
че следва да не се прекратява нито настоящото разграничаване между 
университети/центрове за научни изследвания, промишленост и МСП, нито 
разграничаването между дейностите (управление, научни изследвания, 
демонстрации и разпространение);

12. призовава Комисията да внесе по-голяма яснота в терминологията относно 
използването на фиксирана ставка (flat-rate ) и еднократна обща сума (lump sum); 
счита, че еднократните общи суми и фиксираните ставки следва да бъдат 
изключения, да се използват на доброволен принцип и само когато това е 
оправдано;

13. подкрепя въвеждането на еднократни общи суми, включващи „други преки 
разходи“; призовава Комисията да оценява строго използването на еднократни 
общи суми за разходи за персонала; изтъква, че еднократните общи суми са най-
ефективната алтернатива за страни партньорки в международното сътрудничество в 
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рамките на РП;

14. признава, че намаляването на размера до по-малки консорциуми, когато това е 
възможно, допринася за опростяването на процеса и съкращаване на сроковете на 
проектите;

15. подкрепя пълния отказ от механизми за водене на отчет за изразходваното време, 
като например график за използваното време (този отказ следва да не се ограничава 
до използването на еднократни общи суми);

16. приветства незабавната отмяна на задължението за възстановяване на лихвите по 
предварително финансиране,

17. изисква допълнително изясняване на определението за допустими разходи (като 
например данъци и такси при разходи за персонала), както и на въпроса дали 
данъкът върху добавената стойност (ДДС) може да бъде включен в допустимите 
разходи; изисква допълнително изясняване на процедурите, свързани с обменните 
курсове за партньори, използващи различни валути;

18. изисква от Комисията да представи по-точни, последователни и прозрачни правила 
за проверки и да докладва относно съотношението разходи/ползи на проверките;

19. настоятелно призовава Комисията да приложи подхода за „единен контрол“ и да 
премине към проверки в реално време, извършвани от единен орган, което ще 
позволи на бенефициентите да коригират всяка системна грешка и да представят 
подобрени декларации за разходите следващата година;

20. призовава Комисията да осигури правна сигурност, като се въздържа от 
прилагането на каквито и да било правила за участие с обратна сила и от 
преизчисляване на вече одобрени финансови декларации, с което да намали 
необходимостта от последващи проверки и корекции с обратна сила;

21. приканва Комисията да докладва редовно на Парламента относно 
административните разходи на РП7, включително разходите за управление за 
Комисията и за участниците, както и относно предприетите или планирани мерки за 
намаляване на разходите;

РАДИКАЛЕН ПРЕХОД КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ДОСТЪПНОСТТА И 
ПРОЗРАЧНОСТТА

а) Преход към основан на науката подход

22. напомня на Комисията, че от бенефициентите на програмите на ЕС се очаква да 
извършват финансираните дейности добросъвестно и като полагат всички усилия за 
постигането на очакваните резултати;

23. поради това изразява загриженост относно настоящата обща тенденция в Комисията 
към финансиране, основано на резултатите (по същество оправдана от принципите 
на надеждна отчетност) и изразява дълбока загриженост относно евентуалните 
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последици от финансиране, основано на резултатите, за качеството и характера на 
научните изследвания; изразява загриженост в същата степен относно 
потенциалните последици по отношение на по-нататъшна ex-ante и ex-post оценка 
на продукта/резултатите от проекта;

24. счита за неадекватно принципното използване на еднократни общи суми, като 
например договорени конкретно за даден проект или предварително определени за 
всеки проект еднократни общи суми; вместо това подкрепя подхода на „висока 
степен на доверие“, съобразен с особеностите на граничните изследвания; 
препоръчва започването на пилотни тестове на „основаното на резултатите 
финансиране“ с конкретни еднократни общи суми за даден проект, които се 
изплащат при представяне на договорения продукт/резултати за 
научноизследователски и демонстрационни проекти в особено проблемни области;

25. изразява съгласие, че използването на награди трябва да се насърчава, но не като 
заместител на надлежно структурирано финансиране;

26. вместо това подкрепя „основана на научните постижения“ система за финансиране, 
с акцент върху научните/техническите критерии и партньорска проверка, основана 
на високите постижения, значимостта и ефекта, с опростен финансов контрол; 
счита, че този основан на научните постижения подход ще включва значим преход 
от финансовата към научната/техническата страна с оглед на контролните 
механизми; счита, че този подход позволява на заинтересованите страни да 
съсредоточат усилията си върху основните си компетентности, върху научните 
въпроси и създаването на ЕИП;

б) Оптимизиране на времето

27. приветства общата тенденция към съкращаване на средната продължителност на 
времето за предоставяне на безвъзмездни средства и на времето за изплащане, но 
изразява някои резерви относно общата употреба на покани с по-широк обхват и 
покани с крайни дати;

28. изразява загриженост относно факта, че към момента средната продължителност на 
периода от изтичането на срока за внасяне на предложение до подписване на 
договор (срок за сключване на договор) все още е прекалено голяма, като са налице 
големи несъответствия между различните служби на Комисията; призовава 
Комисията да съкрати срока за сключване на договор до 6 месеца и да определи 
подходящи срокове за оценка и сключване на договора, като се основава на система 
от референтни стойности;

29. изразява сериозни резерви относно ефекта от отмяната на становищата, 
предоставяни от представителите на държавите-членки относно решенията за 
подбор, особено при научните изследвания в областта на сигурността и отбраната и 
в случаите на етично оценяване на проекти; вместо това подкрепя опростена 
писмена процедура, основана на действащите механизми;

30. подкрепя общата тенденция към „двустепенна“ процедура на прилагане, особено 
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когато очакваният брой предложения е много голям, при условие че се извършва 
задълбочена оценка в първата фаза (цели, научен подход, компетентност на 
участниците, добавена стойност на научното сътрудничество и общ бюджет); 
подчертава, че това увеличава шансовете за успех във втората фаза, при условие че 
това не става за сметка на по-дълги срокове за сключване на договор или за 
отпускане на безвъзмездни средства; счита, че този подход намалява разходите по 
прилагането;

в) Преход към „съсредоточен върху потребителя“ подход по отношение на 
достъпа

31. подчертава, че управлението на РП трябва да поставя потребителите в центъра на 
своите задачи и да осигурява по-добър достъп до РП;

32. призовава за значително подобряване на яснотата и достъпността на документи с 
насоки (напр. финансови правила), преведени на официалните езици на ЕС;

33. препоръчва подобряване на стабилността, която се осигурява на заинтересованите 
страни, чрез определянето на един единствен ръководител на проект в Комисията 
винаги, когато това е възможно, който да предоставя персонализирана помощ през 
целия жизнен цикъл на проекта при последователно прилагане на правилата;

34. подкрепя по-широко въвеждане на електронна администрация и ИТ инструменти и 
по-специално разработването на портал за участници в научни изследвания;
призовава Комисията да създаде цялостна и ориентирана към потребителите онлайн 
система; подкрепя осигуряването на достъп до всяка електронна информация 
относно управлението на програми (идентифициране, прилагане, договаряне и 
доклад); подкрепя осигуряването на достъп до тази онлайн система от първия ден на 
програмата; счита, че използването на видеоконференции следва да се насърчава 
като заместител на преките срещи;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРОГРАМИ И ИНСТРУМЕНТИ

35. настоятелно призовава да бъде намалена сложността на програмите на ЕС 
(например РП, Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), 
Структурните фондове) и свързаните с тях инструменти (съвместни технологични 
инициативи (СТИ), инициативи по член 187, публично-частни партньорства (ПЧП), 
проекти по член 185, Общности за знания и иновации (KIC), Era-net и др.); 
подчертава, че това ще доведе до пълно оползотворяване на взаимодействията, 
възникващи в резултат на комбинираното им действие;

36. препоръчва намален набор от правила за управление на финансирането от ЕС за 
научноизследователска и развойна дейност и призовава за съгласуваност и 
хармонизиране при прилагането и тълкуването на правилата и процедурите; 
подчертава необходимостта, наборът от правила да се прилага за цялата РП и 
свързаните с нея инструменти и в рамките на Комисията, независимо от органа или 
изпълнителната агенция, на която е възложено прилагането;

37. препоръчва създаването на механизми за предоставяне на общи насоки в рамките на 
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Комисията и започването на курсове на обучение за ръководители на проекти и 
вътрешни одитори; настоятелно призовава за създаването на апелативни механизми, 
като например „посредник на РП“, за участниците в случай на непоследователно и 
несъгласувано тълкуване на правила и процедури;

ПОУКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ ЗА БЪДЕЩАТА РП8

38. счита, че радикално преструктуриране на управлението на РП е един от водещите 
приоритети, които трябва да бъдат следвани при разработването на предстоящата 
РП8;

39. счита, че преразглеждането на Финансовия регламент, Правилника за длъжностните 
лица и прилагането на специален ДРГ за изследванията играят основна роля за 
преструктурирането на рамковите програми за финансиране на изследвания и за 
това, да се даде възможност за продължаване на напредъка в посока опростяване на 
финансирането на изследвания;

40. приканва Комисията да извърши оценка на ползата от всеки отделен инструмент в 
рамките на всяка програма, да избере инструментите, които играят значима роля в 
подкрепата за научноизследователската и развойната дейност, и да увеличи 
съгласуването помежду им съгласно сферите на интереси, като в същото време 
поддържа достатъчно гъвкавост за приспособяване на специфичните особености на 
проектите съобразно обхвата им;

41. подкрепя система за финансиране, основана на научните постижения, и добре 
балансирано разпределение между низходящите, насочени към ефекта и 
възходящите, основани на науката научни изследвания като база за РП8;

42. счита, че РП8 следва да отчете цялата верига от иновации от граничните 
изследвания, технологичното развитие, демонстрациите, разпространението, 
валоризация на резултатите и бързото интегриране на резултатите от научната 
дейност на пазарите;

43. препоръчва по-нататъшно интернационализиране на РП8 чрез сътрудничество с 
трети страни, включително развиващи се страни;

44. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Науката, образованието и иновациите са стълбът на икономическия растеж и 
създаването на работни места. За да разработва нови продукти и услуги, Европа трябва 
да инвестира в иновациите. Това ще създаде нови източници на заетост и растеж, нещо, 
което ще повиши конкурентоспособността на Европа и ще подобри качеството на 
живот в нея. За иновациите обаче са необходими научни изследвания. Научните 
изследванията и иновациите са в основата на инициативата „Европа 2020”.

Обхватът на европейските програми за научни изследвания и иновации, по-специално 
на Рамковата програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации 
с течение на времето се разшири както по отношение на заявленията, така и по 
отношение на размера на техните бюджети. Увеличаването на броя на заявленията за 
финансиране бе посрещнато с успоредно разширяване на контролните механизми, като 
стремежът беше да се гарантира правилно използване на фондовете на ЕС. В резултат 
от увеличаването на броя на правилата и административните процедури обаче става все 
по-трудно към процеса да се подходи с доверие. Особено трудно е за малките 
организации – МСП, високотехнологични нови предприятия и малки институти, 
университети и научно-изследователски центрове – да се справят с тази комплексност.

Научно-изследователската общност настоятелно призовава за хармонизиране на 
правилата и процедурите и за общо опростяване на изискванията за финансова 
отчетност. В последно време 13 000 изследователи подписаха петиция, с която се иска 
по-голямо опростяване и доверие при финансирането на научните изследвания в ЕС. 
Това е общото мнение сред изследователи, учени и представители на промишлеността. 
Със сигурност е необходимо да се опростят механизмите, включени в Рамковата 
програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации, РП7 и РП8 и 
всички програми за научни изследвания и иновации на Европейската комисия.

Настоящата система следва да бъде заменена със система, която се отличава с повече 
доверие към кандидатстващите. Подходящ начин би било опростяването на 
мониторинга на финансовите и административните аспекти на проектите, като 
същевременно се засили процесът на научна и технологична оценка. Това предполага 
партньорски проверки и съответно прилагане към оценката на критерии, основаващи се 
на високи постижения. Разбира се, всички финансови транзакции включват определена 
степен на риск, но прекомерната загриженост за контролирането на този риск чрез 
административен надзор всъщност може да увеличи като цяло разходите по процеса. 
Следва да има възможност, на първо място, за толериране на висока степен на риск 
(като по този начин се рационализира бюрократичният контрол), като същевременно се 
увеличава доверието в научната общност и деловите среди. Необходимо е да се намери 
балансът между доверие и контрол – между поемането на риск и опасностите, свързани 
с риска – при осигуряването на разумно финансово управление на средствата за научни 
изследвания на ЕС.

Съществува реална потребност от подобряване и рационализиране на финансирането и 
администрирането на средствата за научни изследвания. Понастоящем съществуват 
различни правила и процедури за различните инструменти на Рамковата програма, за 
различните видове институции (университетите, научно-изследователските центрове, 
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промишлеността и МСП) и за различните видове дейност (напр. управление, научни 
изследвания, демонстрационни дейности). Тази триизмерна матрица (инструменти, 
институции и дейности) се съдържа в редица концентрични пластове от правила и 
процедури. Тези пластове се състоят от правила за участие, специфични програми, 
финансова уредба, допустим риск от грешки и правилници за длъжностните лица, 
които пряко или непряко оказват влияние върху Рамковата програма.

Докладчикът приветства съобщението „Опростяване на изпълнението на рамковите 
програми за научни изследвания”. С него се създава сериозен творчески план за 
реформа, търсещ решения за много от трудностите, които срещат участниците в 
Рамковата програма за научни изследвания.

Въпреки това отношението на предложените промени към съществуващата финансова 
уредба е неясно. Някои от мерките, предложени от Комисията, налагат промени във 
финансовата уредба. Други налагат промени в правилата за участие или в правилата на 
конкретните програми на Рамковата програма. И накрая, някои мерки налагат 
всеобхватни промени или не налагат никакви промени.

Второ, докладчикът е загрижен за връзката между финансиране и резултати. От една 
страна, оценяваме готовността на Европейската комисия да преразгледа правилата за 
финансиране на програмите за научни изследвания. Въпреки това измененията следва 
да бъдат обмислени внимателно и задълбочено, като се вземат предвид не само 
финансовите и административните мотиви и последствия за бенефициентите, но също 
така и възможното въздействие върху качеството на самите научни изследвания и 
иновации. Докладчикът също така е загрижен за това, че възможността за финансиране 
въз основа на резултатите би могла да доведе до проекти с по-нисък риск и пазарно 
ориентирани изследвания. Европа се нуждае от повече иновации, но трябва да 
поддържаме граничните изследвания като основа за иновациите. Нещо повече, без 
високи постижения в научните изследвания не може да има иновации.

Докладчикът настоятелно призовава за опростяване на достъпа до финансиране за 
научните изследвания. Необходимо е да се развие култура на взаимно доверие, 
включваща всички заинтересовани страни. Това ще увеличи научните изследвания и 
иновациите, като същевременно ще превърне Европа в по-привлекателно място за 
живот и работа.

Поради това настоящият доклад е от съществено значение и е спешно необходим. Той 
идва изключително навреме, като се има предвид, че точно сега предстои да започне 
междинната оценка на РП7 и подготовката за РП8. Докладът има за цел да предостави 
солидна основа, на която ще можем да градим по-нататък.

ПРАГМАТИЧЕН ПРЕХОД КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОПРОСТЯВЯНЕ

Намаляването на комплексността и опростяването на финансирането на ЕС за научните 
изследвания следва да окаже положително въздействие основно върху 
заинтересованите лица. В своята резолюция за освобождаване от отговорност за 2007 г. 
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Европейският парламент привлече вниманието към увеличаването на разнообразието. 
Той също така призова за извършване на оценка на проблемите, които срещат 
бенефициентите, включително липсата на прозрачност. Процесът на опростяване 
следва да осигури стабилност и правна сигурност за участниците.

Поради това опростяването на финансовата отчетност изисква такъв подход във 
финансирането на научните изследвания в ЕС, който в по-голяма степен се основава на 
доверието и толерира риска. Това включва приемане на обичайните принципи и 
практики на отчетност и управление на бенефициента, при условие че те са в 
съответствие с изискванията на националните органи и са сертифицирани от тях. То 
също така води до приемане на одити и сертификати относно методиката, представени 
от националните органи, както и финансов контрол, имащ за цел защита на публичните 
средства и борба с измамите. Подходът за „единен контрол“ и проверките в реално 
време, извършвани от единен орган, биха позволили на бенефициентите да поправят 
възникналите системни грешки.

За всяка мярка е необходимо да се определи дали се изисква или не промяна във 
финансовата уредба, в правилата за участие или в конкретните програми. Освен това е 
необходимо да се определи дали мерките следва да бъдат приложени за РП7 или само 
за РП8. Що се отнася за РП7, докладчикът счита, че е по-подходящо тези промени да 
бъдат въвеждани постепенно, с цел да се избегнат резки и драстични промени в 
насоките в рамките на една и съща рамкова програма.

Докладчикът също така подкрепя идеята за намаляване на комбинирането на 
процентните ставки на финансиране и методите за определяне на непреките разходи в 
схемите за финансиране. Въпреки това моделите за изчисляване на ставките за 
финансиране и непреките разходи следва да бъдат различни за университетите, научно-
изследователските организации и промишлеността. Причината за това е, че разходите 
се различават значително за тези видове организации. Ставките за финансиране следва 
да бъдат различни за различните видове дейности. Хармонизирането на правилата 
следва да бъде насочено основно към различните инструменти. Освен това докладчикът 
счита, че по-малките консорциуми и използването на по-прости централни механизми 
ще доведе до опростяване на процедурите.

Също така терминологията, която се използва за комплексни концепции, като например 
„общи суми” и „допустими разходи”, следва да бъде ясно дефинирана, така че да се 
избегнат различни тълкувания. Изясняването на допустимите разходи, като например 
данъци, е от изключителна важност. Също така важно е съгласуваното прилагане на 
правилата в службите на Европейската комисия и в различните звена за контрол.

РАДИКАЛЕН ПРЕХОД КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ДОСТЪПНОСТТА И 
ПРОЗРАЧНОСТТА

а) Преход към основан на науката подход

Високите научни постижения трябва да бъдат най-важната движеща сила за 
финансирането на научните изследвания, а основаващият се на резултати подход може 
да снижи научните амбиции на изследователите. В съответствие с това, вместо 
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подхода, основаващ се на резултати, докладчикът предлага система за финансиране, 
основаваща се на научните постижения. Това ще доведе до опростяване на контрола на 
финансовата страна, до поставяне на ударението върху научно-техническата част и до 
партньорски проверки, основаващи се на високите научни постижения. Действително, 
една система на последователни, прозрачни и хармонизирани професионални 
партньорски проверки, при които се набляга на високите научни постижения, следва да 
бъде най-важният критерий за оценка, както е в случая със системата за оценка на 
ЕСНИ. И накрая, използването на награди следва да бъде насърчено в разумни граници. 
Въпреки това използването на награди като средство за финансиране на научните 
изследвания не трябва да измества структурираното финансиране.

б) Оптимизиране на времето

Всички етапи от процеса следва да бъдат оптимизирани, за да се избегнат забавянията и 
да се насърчи ефективността на разходите. Това включва достъпа до проектите на 
работни програми, публикуването на поканите, изготвянето на предложенията, 
процедурата за подбор и времето, необходимо за одобряване на предоставяните 
средства и за изплащането им. 
Намаляването на необходимото време за отпускане на средствата следва да бъде 
приветствано. Въпреки това докладчикът изразява сериозни резерви относно 
предложението на Комисията да се премахне изискването, държавите-членки да 
представят становища относно решенията за подбор. Важно е държавите-членки да
имат правомощия за контрол, по-специално при изследванията в областта на 
сигурността и отбраната и в случаите на етична оценка на проектите.
Комисията предлага по-общо използване на двуетапните предложения. Двуетапното 
представяне на предложения ще намали тежестта на изготвянето на пълни 
предложения, но може също така да увеличи продължителността и комплексността на 
процеса на представяне на предложенията. Поради това докладчикът подкрепя 
двуетапната процедура за представяне на предложения, при условие че се извършва 
задълбочена оценка в началния етап. Това би намалило също така разходите по 
представяне на предложенията.

в) Преход към „съсредоточен върху потребителя“ подход по отношение на достъпа

Докладчикът счита, че може да се постигне по-добър достъп до програмата и подкрепа 
за ползвателите чрез подобряване качеството на насоките (по-малко жаргон и повече 
последователност в терминологията). Това може да бъде постигнато чрез оптимизиране 
на ИТ системите, подкрепа за управлението на проектите и чрез персонализирана 
подкрепа от страна на ръководителите на проекти от ЕС (един и същ ръководител от 
началото до края на проекта). За тази цел докладчикът подкрепя пълното интегриране 
на средствата, оценките и предложенията в единна ИТ платформа. Тази платформа 
следва да бъде солидна, гъвкава и лесна за употреба. Следва да се използва една и съща 
платформа във всички служби и агенции на ЕК.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИИ

Докладчикът приветства ангажимента на Комисията да осигури единно тълкуване и 
прилагане на правилата и процедурите за всички програми и инструменти. Нещо 
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повече, следва да има единно прилагане на правилата в четирите генерални дирекции и 
агенциите на Европейската комисия, както и на СТИ от съвместните предприятия. 
Въпреки това докладчикът настоятелно препоръчва различен набор от правила за 
научно-изследователските центрове и университетите, за промишлеността и за МСП.
Намаляването на комплексността в програмите на ЕС и в свързаните с тях инструменти 
ще допринесе за постигането на оптимизирани взаимодействия като резултат от 
комбинираното им действие. Желателно е също така да се създаде общ механизъм за 
насоки в рамките на Комисията (обучение на ръководители на проекти и одитори и 
учредяване на посредник за РП).

ПОУКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ ЗА БЪДЕЩАТА РП8

Докладчикът счита, че опростяването на администрирането е един от най-важните 
приоритети за бъдещата РП. Освен това преразглеждането на Финансовия регламент, 
на Правилника за длъжностните лица и въвеждането на специфичен за научните
изследвания допустим риск от грешки (ДРГ) са от ключово значение за 
реструктурирането на рамката за финансиране на научните изследвания. 
Същевременно докладчикът приканва Комисията да извърши оценка на отделните 
инструменти и да засили координацията между тях, като обаче запази достатъчно 
гъвкавост за приспособяване към спецификата на проектите в зависимост от техния 
обхват. 

Докладчикът счита, че иновациите представляват резултат от ефективна и подходящо 
финансирана система за образование и научни изследвания в съчетание с рамкови 
условия, като например адекватна политика в областта на правата на интелектуална 
собственост, съществуване на рисков капитал, отворени пазари и интелигентно 
регулиране. Поради това е важно в Рамковата програма да се вземе предвид цялата 
верига на иновациите от граничните изследвания до приложните изследвания, 
технологичните демонстрации, разпространението и валоризацията на резултатите. 
Докладчикът подкрепя система за финансиране, основана на научните постижения, и 
добре балансирано разпределение между направляваните, низходящи, насочени към 
ефекта и ненаправляваните, възходящи, насочени към научни постижения научни 
изследвания като основа за РП8; 

И накрая, докладчикът е убеден, че е желателно по-нататъшно интернационализиране 
на РП. Това следва да доведе до засилено сътрудничество с трети страни, включително 
развиващи се страни.


