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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към 
един свят, превъзмогнал кризата
(2010/2245(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено 
„Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“: Съюз за иновации“ 
(COM(2010)0546),

– като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно европейски 
партньорства за иновации в рамките на водещата инициатива „Съюз за иновации“1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено 
„Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

– като взе предвид съобщението на Комисията от xxx 2011 г., озаглавено „Пътна 
карта за постигането на икономика с ниски въглеродни емисии до 2050 г.“ 
(COM(2011)xxx),

– като взе предвид своята резолюция от хх март 2011 г. относно промишлената 
политика в ерата на глобализацията2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно политиката на 
Общността в областта на иновациите в един променящ се свят3,

– като взе предвид своята резолюция от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020“4,

– като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми за научни изследвания5,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г. относно 
иновациите,

– като взе предвид заключенията на 3049-ото заседание на Съвета по 
конкурентоспособност от 25 и 26 ноември 2010 г. относно Съюз за иновации за 
Европа,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0398.
2 Приети текстове, P7_TA(2011).....
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0209.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0223.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0401.
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– като взе предвид заключенията на 3035-ото заседание на Съвета по 
конкурентоспособност от 12 октомври 2010 г. относно „повишаване на 
привлекателността на програмите на ЕС за научни изследвания и иновации: 
предизвикателството на опростяването“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2010 г., озаглавено 
„Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията: Извеждане на 
преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“ 
(COM(2010)0614),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено 
„Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на 
стратегия „Европа 2020“ (COM(2010)0553),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2009 г., озаглавено „С 
поглед към бъдещето ни: разработване на обща стратегия за главните базови 
технологии в ЕС“ (COM(2009)0512),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 март 2009 г., озаглавено 
„Стратегия за НИРД и иновации в ИКТ – по-високи цели за Европа“ 
(COM(2009)0116),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ххх,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
ххх,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по международна търговия, комисията по заетост и 
социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
регионално развитие, комисията по култура и образование и комисията по правни 
въпроси (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че ускоряването на иновациите не само е от съществено 
значение за постигането на устойчив икономически модел и гарантирането на 
бъдеща заетост, но и ще генерира решения за общите основни социални 
предизвикателства, пред които е изправено европейското общество, а именно:

 настоящите демографски промени: застаряващо общество, урбанизация и 
миграция;

 преминаване към устойчиво управление на ресурсите: изменение на климата, 
възобновяеми енергийни източници, недостиг на вода, наводнения и усилия за 
обезпечаване и замяна на жизненоважни суровини;

 стабилна и справедлива икономическа база: икономическо възстановяване, 
използващо основано на знания общество и засилващо 
конкурентоспособността на ЕС,
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Б. като има предвид, че ключът към насърчаването на иновациите се намира в:

 поставянето на първо място на творчеството, модели на потребление и 
реакцията на нови идеи на гражданите,

 дългосрочната, стабилна, опростена, прозрачна и благоприятна регулаторна 
рамка,

 по-добрия достъп до финансиране (по-специално за МСП),
 плодотворното сътрудничество между научноизследователските институти, 

предприятията, правителствата и гражданите,
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Интегриран и междудисциплинарен подход

1. приветства водещата инициатива „Съюз за иновации“, която за момента е най-
значимият и конкретен опит за въвеждане на стратегическа, интегрирана 
европейска политика в областта на иновациите, макар и нейният успех да зависи от 
пълното съдействие на държавите-членки, а също и от нейното изпълнение от 
тяхна страна;

2. призовава за широкообхватна концепция за иновациите, която излиза извън 
границите на технологичните и ориентирани към продуктите иновации, и която 
поставя в центъра ролята на гражданите да осигуряват възможности; припомня, че 
иновациите успешно прилагат идеите на практика и са насочени към продукти, 
процеси, услуги или дейности;

3. посочва, че в Съюза за иновации трябва да се даде приоритет на целите, 
определени в стратегията „Европа 2020“, Енергийната стратегия за Европа за 2011–
2020 г. и Пътната карта за постигането на икономика с ниски въглеродни емисии до 
2050 г.;

4. приветства факта, че Комисията поставя акцент върху основните социални 
предизвикателства, и подчертава, че иновациите са необходими с оглед на 
увеличаването на производителността на ресурсите и на устойчивото им 
заместване, като същевременно се намалява използването на ресурсите и 
енергийното потребление;

5. подчертава значението на водещата инициатива „Европа за ефективно използване 
на ресурсите“, както и на усилията за премахване на връзката между 
икономическия растеж и използването на ресурсите чрез подпомагане на 
преминаването към икономика с ниски емисии на въглероден диоксид, увеличаване 
на използването на възобновяеми енергийни източници и развитието на устойчив 
транспорт;

6. подчертава, че успехът на политиката в областта на иновациите зависи от:

 стратегическата ориентация, формулиране и изпълнение на всички политики и 
мерки с цел благоприятстване и засилване на иновациите в Европа (например 
чрез образованието, пазара на труда, единния пазар, инфраструктурата, 
данъчните инструменти, политиката в областта на промишлеността и 
търговията);

 добре координираното сътрудничество и подкрепа на равнището на ЕС и 
държавите-членки, а също и на регионално равнище;

 максималната ангажираност на всички съответни участници, например МСП, 
промишлеността, университетите, научноизследователските институти, 
правителствата и социалните партньори;

 координацията и съгласуваността между различните области, дейности и 
инструменти на политиката, така че да се избегне фрагментиране и дублиране 
вследствие на некоординирани действия за научни изследвания и иновации;

подчертава, че основната цел на политиката за „Съюз за иновации“ следва да бъде 
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да улесни координацията и съгласуваността посредством възприемането на 
истински холистичен подход, съсредоточен върху основните социални 
предизвикателства;

7. приветства предложението на Комисията за разработване на единен интегриран 
показател, който да позволява по-добро наблюдение на напредъка в иновациите; 
настоятелно призовава за по-нататъшно развитие на „информационния регистър“ 
посредством международно сътрудничество;

Насочени към гражданите и социални иновации

8. подчертава, че исканията на гражданите като потребители и ангажираността им 
като специалисти са основният двигател на иновациите; изтъква, че по тази 
причина създаването на иновативно общество трябва да се основава на участието 
на неговите граждани, като им се дава възможност да изразяват своите потребности 
и своя творчески потенциал чрез подход „отдолу нагоре“ и чрез осигуряването на 
новаторски решения, които позволяват на отделните граждани да дадат своя 
принос за ефективността на ресурсите;

9. призовава Комисията и държавите-членки да положат сериозни усилия за промяна 
на нагласите към новаторско и задвижвано от любознателност мислене, като 
насърчават преминаването към устойчиви модели на потребление и активно 
поощряват гражданите да се занимават с иновации;

10. подчертава значението на социалните иновации и необходимостта да се възприеме 
подход „отдолу нагоре“ и да се установи отворена среда за творчески идеи, така че 
да се стимулира ръстът на производителността, да се дадат права на служителите и 
да се разработят решения за неудовлетворени социални потребности (например 
приобщаването и имиграцията);

11. призовава ЕС и националните и регионалните органи да стимулират социалните 
иновации и да осигурят публични средства за тяхното подпомагане; подчертава, че 
социалните иновации следва да бъдат включени в програмите за финансиране и 
подпомагане като Европейския социален фонд, рамковите програми (РП) и 
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации;

12. призовава държавите-членки да предприемат мерки за повишаване на 
предприемаческите и количествените умения на (младите) европейци, като 
включат предприемачеството и иновациите във всички области на обучение;

Опростяване, дефрагментиране, финансиране и стандартизация

13. призовава Комисията да създаде опростена и достъпна система за ускоряване на 
иновациите, да се съсредоточи върху основните социални предизвикателства и 
активно да предотвратява фрагментирането и бюрокрацията;

14. призовава Комисията да създаде „обслужване на едно гише“ в сътрудничество с 
държавите-членки, т.е. гише за обслужване, където всички заинтересовани страни 
(особено иновативните малки дружества), в т.ч. местните и регионалните органи, 
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могат да кандидатстват за финансово подпомагане или да бъдат свързани с 
потенциални партньори;

15. призовава Комисията да въведе по-добър метод за финансиране на иновациите като 
създаде взаимодействия и обедини програмите за подпомагане на 
научноизследователските и развойни дейности и иновациите където това е 
възможно, например РП, съвместните технологични инициативи, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и иновации, съвместните програми, 
Европейския институт по новаторство и технология, Европейския стратегически 
план за енергийните технологии, както и да насочи структурното финансиране и 
част от средствата по Общата селскостопанска политика и приходите от търговете 
по схемата за търговия с емисии към иновациите; присъединява се към призива на 
Съвета за нов баланс между доверието и контрола и между поемането и 
избягването на рискове;

16. настоятелно призовава за поддържането на солидна база на постиженията в 
основните изследвания, изградена на основата на успешния опит на Европейския 
съвет за научни изследвания;

17. призовава Комисията да обвърже по-тясно инструментите за финансиране с 
иновативните инструменти, свързани с търсенето, като Водещата пазарна 
инициатива;

18. настоятелно призовава Комисията да разшири успешния Инструмент за 
финансиране с поделяне на риска (ИФПР) на ЕИБ чрез увеличаване на наличните 
гаранции, осигурявайки допълнителни 500 милиона евро през 2011 г., като увеличи 
настоящото финансиране от 1 милиард евро на 5 милиарда евро след 2013 г. и 
диверсифицира рисковия компонент;

19. призовава Комисията да прехвърли по-голяма част от свързаните с пазара научни 
изследвания към основани на заеми инструменти като Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, Инструмента за финансиране с поделяне на 
риска (ИФПР) и Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРОС), и да
предостави на МСП общоевропейски достъп до тях;

20. призовава Комисията и държавите-членки да направят преоценка на цялата 
екосистема на иновациите, за да се премахнат излишните бариери, например пред 
достъпа на университетите до заеми;

21. приканва държавите-членки да използват възможно най-добре структурните 
фондове за научноизследователски и развойни дейности и иновации през 
настоящия период на финансиране, за да се справят с основните социални 
предизвикателства; призовава Комисията и държавите-членки да избягват скъпите 
дублирания, като насърчават интелигентни стратегии за специализация;

22. присъединява се към призива на Съвета към Комисията да представи предложения 
за ускоряване, опростяване и модернизиране на процедурите за стандартизация, 
като по този начин се даде тласък на един по-бърз европейски отговор на 
развитията в областта на иновациите на световния пазар;
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Единен пазар и интелектуална собственост

23. подчертава, че европейският единен пазар трябва спешно да бъде изграден за 
всички стоки и услуги, в т.ч. за иновативните здравни продукти, като по този начин 
се осигури достъпа на 500 милиона потребители;

24. подчертава, че силната и балансирана система за правата на интелектуална 
собственост е едно от ключовите рамкови условия за иновациите; призовава 
Комисията да разработи всеобхватна стратегия за интелектуалната собственост, 
която постига равновесие между правата на изобретателите и насърчаването на 
широкото използване и достъп до знания и изобретения;

25. призовава за въвеждане на единен патент на Общността; междувременно 
приветства силната подкрепа от страна на Съвета за процедурата за засилено 
сътрудничество за единен европейски патент, която ще започне през 2011 г.;

26. призовава за приключване на изграждането на Европейското изследователско 
пространство – задължение съгласно Договора, до 2014 г., така че ЕС да може да 
задържи и привлече най-талантливите;

27. приветства предложението на Комисията до края на 2011 г. да развие европейски 
пазар за търговия и лицензи, основан на знанието, включително да улесни достъпа 
до неизползвана интелектуална собственост;

Обществени поръчки

28. припомня, че обществените поръчки, чиято стойност възлиза на 17 % от годишния 
БВП на ЕС, изпълняват важна роля за единния европейски пазар и за стимулиране 
на иновациите;

29. настоятелно призовава държавите-членки да насочат своите обществени поръчки 
към новаторски продукти, процеси и услуги; по тази причина призовава Комисията 
в нейните законодателни предложения да улесни обществените поръчки, 
осигуряващи възможност за иновации, включително да преразгледа възможностите 
за доставки на развойни продукти, и призовава държавите-членки да увеличат 
своите „зелени“ обществени поръчки;

30. подчертава, че по отношение на достъпа до пазарите на обществени поръчки е 
необходимо да има реципрочност на международно равнище, като по този начин се 
дава възможност на предприятията от ЕС да се конкурират при справедливи 
условия в международен план;

Европейски партньорства за иновации (ЕПИ)

31. припомня своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно Европейските 
партньорства за иновации:

 като поставя основния принцип на интелигентност на ресурсите във всички 
ЕПИ, насърчавайки по този начин ефективността на ресурсите, 
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интелигентното потребление и ефективното производство и управление по 
цялата верига на доставки;

 като приветства пилотния проект за активен живот на възрастните и за 
остаряване в добро здраве;

32. подчертава, че Европейските партньорства за иновации трябва:

 да бъдат съобразени с основните социални предизвикателства,
 да предизвикват вдъхновение чрез амбициозни, но постижими цели,
 да създават взаимодействия и да следват принципа „SMART“,
 да се споделят между повече от две области на политиката (ГД) в рамките на 

Комисията, и
 да обхващат всички програми за иновации, включително програмата за 

общности на знанието и иновациите (ОЗИ) на Европейския технологичен 
институт (ЕТИ);

33. призовава Комисията да докладва веднъж годишно пред Парламента за всички 
европейски партньорства за иновации и два пъти годишно за първия пилотен 
проект;

Регионите като важен партньор

34. подчертава, че пълната ангажираност на регионално и местно равнище е от 
жизненоважно значение за постигането на целите на Съюза за иновации, тъй като 
те имат необходимата близост до широк кръг от участници, които се занимават с 
иновации, и служат като посредник между тези различни участници, държавите-
членки и ЕС;

o

o o

35. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основни предизвикателства, пред които е изправено обществото

Обединяването на силите за една обща кауза прави по-силни всички заинтересовани 
страни. Обединяването на силите с цел въвеждане на иновации, за да се разрешат общи 
проблеми в Европа означава поставяне на засилен акцент, по-бързо развитие, 
ефективност, в т.ч. разходна ефективност, и по-голяма креативност. Съюзът за 
иновации има за цел не само да даде отговор на общите проблеми, пред които са 
изправени нашите общества, но същевременно да засили конкурентоспособността на 
Европа и да посочи пътищата за излизане от икономическата криза. На един континент, 
който е зависим от вноса, държавите-членки са обединени в разбирането на 
необходимостта от интелигентно и устойчиво използване на суровините и стоките, 
които са необходими за производството на енергия или се използват в промишлеността 
или в производството на хранителни продукти. Застаряването на населението е друго 
предизвикателство, пред което са изправени почти всички страни в ЕС. С оглед на 
осигуряването на повече години здравословен живот и по-добра грижа и лекарства за 
хората, като същевременно се контролират цените, един съвместен подход може по-
бързо да доведе до резултати. Европейските икономики станаха толкова 
взаимосвързани, че общ подход изисква не само стабилността на еврото: такъв изискват 
и усилията за увеличаване на конкурентоспособността на държавите-членки. Това, от 
което се нуждаем, е общ път към една справедлива и стабилна икономика.

Креативността на хората: свобода за иновации

Хората са креативни и на самите тях трябва да се даде възможност да спомогнат за 
подобряване на своето обкръжение, на своето общество. Според последните 
проучвания тези социални иновации допринасят със 75 % за успеха на технологичните 
иновации. По тази причина осигуряването на възможност за служителите да предлагат 
как да се подобрят работните процеси е с неоценима стойност. Самите членове на 
обществото са иноватори, например хората, разработили приложения за iPhone в 
страните извън Европа, но тяхното поведение и потребление също са двигател на 
иновациите. Затова е важно да се предоставят възможности на хората (и те да се 
възползват от тях), те самите да упражняват влияние и да станат част от прехода към 
устойчиво общество, например като се подобрят начините на приложение на 
възобновяемите енергийни източници на микроравнище. Промените в поведението, 
включително в потреблението, могат да се окажат много мощен двигател за 
иновациите.

Какво трябва да спечели обществото от иновациите?

Целта на поставянето на акцент върху иновациите е да се поддържа високо равнище на 
просперитет в Европа чрез намиране на устойчиви алтернативи на използваните преди 
това продукти, процеси и услуги.
По-бързи решения за осигуряването на по-добри грижи за гериатричните заболявания и 
заболяванията вследствие на охолния живот, както и за насърчаването на мобилността 
сред по-възрастните – това са няколко примера за ползите, които сътрудничеството в 
Европа се очаква да осигури на членовете на обществото. Целта на пилотното 
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партньорство за иновации за активен живот на възрастните и за остаряване в добро 
здраве е да се постигне наличието на допълнителни две години здравословен живот за 
всички граждани в Европа до 2020 г.

Фокус

Точно определените възможности за избор и трудните за постигане цели са от 
съществено значение за стимулирането на иновациите. Средството, което трябва да се 
използва, е поставянето на акцент и постигането на съгласуваност в политиката. Тъй 
като иновациите трябва да доведат до решения на толкова много проблеми, трябва да 
се формулира силна политика, насърчаваща креативността, която може да бъде 
превърната в продукти, услуги, процеси или дейности в много кратки срокове.

Какво представляват иновациите и какво би могло да се направи по-добре?

Доскоро иновациите се споменаваха заедно с научните изследвания и само 
високотехнологичните продукти се приемаха като израз на иновациите. Иновациите 
представляват далеч по-широко понятие и се изразяват в успешно превръщане на идея 
в продукт, процес, услуга или дейност. Изследванията наистина са много важен 
източник на иновации, но иновациите имат и други източници. Например има внезапни 
прозрения или хрумвания, които могат директно да се превърнат в продукт, процес, 
услуга или дейност (един от примерите за това е Facebook).

За да може идеите да достигат лесно до пазара или да бъдат приложени на практика, е 
необходимо да бъдат налице следните условия:

1. по-добър достъп до кредитно и финансово подпомагане, 
2. повече инвестиции в научноизследователски и развойни дейности и иновации на 

европейско и национално равнище от страна на публичните и частните 
партньори,

3. ясни правила, предлагащи дългосрочни перспективи,
4. опростени процедури за достъп до европейските или националните програми за 

подпомагане с цел намаляване на бюрокрацията,

o „обслужване на едно гише“ за европейските програми за подпомагане, с 
което се преодолява сложността на процедурата за кандидатстване за 
предприятията (особено за МСП), научноизследователските институти, 
университетите и дори регионалните и местните органи. В рамките на 
обслужването на едно гише не само ще се разглеждат заявленията за 
финансиране, но и ще се търсят подходящи партньори или мрежи за 
сътрудничество,

o обединяване на програмите за подпомагане където това е възможно. 
Много от програмите се припокриват. Фрагментирането на средствата 
обикновено означава и фрагментиране на фокуса,

o по-слабо внимание върху мониторинга, що се отнася до заявленията за 
финансиране, по-голям експертен опит в разпределението на средствата и 
по-голямо доверие след съответното събитие,
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5. ефективно сътрудничество между европейските, националните, регионалните и 
местните органи, научноизследователските институти, университетите, 
предприятията и на последно място, но не и по значение − обществеността,

6. насърчаване на количествените умения в обучението (естествените науки), 
поставяне на засилен акцент върху предприемчивост в обучението, по-голям 
обмен между академичните области и по-добро сътрудничество между 
образователните и изследователските институции и промишлеността,

7. евтин и опростен европейски патент, работещи правила за закрила на 
интелектуалната собственост и европейска система за обмен на неизползваните 
патенти,

8. реално действащ европейски вътрешен пазар, позволяващ на иновациите да 
постигат по-голям успех благодарение на достъпа до пазар, състоящ се от 500 
милиона души. Понастоящем някои иновации не успяват да прехвърлят 
границите поради сложни процедури за издаване на разрешение и различия в 
нормативната уредба в другите държави-членки. Понятието „вътрешен пазар“
следва да се разбира и като отнасящо се до пазари, които доскоро бяха 
обслужвани предимно на национално равнище, както в случая на иновативните 
здравни продукти, които са идеално средство за активен живот на възрастните и 
за остаряване в добро здраве,

9. гъвкава политика в областта на обществените поръчки за (устойчиви) иновации. 
Проблемите по отношение на единствените по рода си доставчици и 
публикуването на закон за интелектуалната собственост трябва да бъдат 
разрешени, включително на етапа преди търговската реализация на продуктите.
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Европейската политика

Европейската политика следва да постави засилен акцент върху конкретното 
формулиране и постигането на целите, свързани с основните предизвикателства, 
пред които е изправено обществото. В момента политиката, насочена към 
увеличаване на иновациите, е все още твърде фрагментирана и се занимава 
предимно с научните изследвания. Научните изследвания следва да продължат да 
получават това внимание, като трябва да се постигне целта от 3 % от БНП за научни 
изследвания. В допълнение обаче, в другите области на политиката следва да бъдат 
подпомагани и останалите процеси, водещи до иновации (включително социални 
иновации). В политиката следва да се възприеме холистичен и компактен подход.

Европейските партньорства за иновации

Комисията предложи партньорства за иновации с оглед на по-бързото разрешаване 
на основните предизвикателства, пред които е изправено обществото. Намерението 
е тези партньорства преди всичко да се възползват от взаимодействията между 
съществуващите дейности в областта на иновациите и да разрешат проблемите, 
които пречат на по-бързите иновации. Тези партньорства следва да бъдат
съобразени с принципа „SMART“, т.е. да бъдат конкретни, измерими, достижими, 
актуални и планирани със срокове. Те трябва да се изправят срещу трите основни 
предизвикателства пред обществото, за да се избегне фрагментирането.


