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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно междинния преглед на Седмата рамкова програма за научни изследвания
(2011/2043(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (Договора за ЕС) и Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членовете, 
посветени на научните изследвания, 

– като взе предвид решението на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност (Европейския 
съюз след влизането в сила на Договора от Лисабон) за научни изследвания, 
технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)1,

– като взе предвид по-специално член 7 от горепосоченото решение относно 
мониторинга, оценката и прегледа на Седмата рамкова програма,

– като взе предвид член 182, параграф 2 от ДФЕС относно адаптирането на рамковата 
програма в зависимост от промяната в ситуацията,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 9 февруари 2011 г. относно 
предприетите действия в резултат на доклада на експертната група по междинна 
оценка на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие 
и демонстрационни дейности и доклада на експертната група по междинна оценка 
на Инструмента за финансиране с поделяне на риска " (COM(2011)0052),

– като взе предвид окончателния доклад на експертната група „Interim Evaluation of 
the Seventh Framework Programme” от 12 ноември 2010 г.,

– като взе предвид резолюцията си от 11 ноември 2010 г. относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми за научни изследвания2,

– като взе предвид доклада на експертната група „Evaluation of the Sixth Framework 
Programmes for Research and Technological Development 2002-2006” от февруари 
2009 г.,

– като взе предвид доклада на експертния комитет „Towards a world class Frontier 
research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and 
Mechanisms” от 23 юли 2009 г.,

– като взе предвид доклада на групата от независими експерти „Mid-Term Evaluation 
of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)” от 31 юли 2010 г.,

– като взе предвид доклада на експертния комитет „First Interim Evaluation of the 
Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking” от 20 декември 2010 г.,

                                               
1 ОВ L 412, 30.12.2006 г., стp. 1.
2 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0401.
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– като взе предвид доклада на експертния комитет „First Interim Evaluation of the 
ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives” от 30 юли 2010 г.,

– като взе предвид доклада на експертния комитет „Interim Evaluation of the Ambient 
Assisted Living Joint Programme” от декември 2010 г.,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите, прието на пленарно 
заседание на 27 и 28 януари 2011 г., относно опростяването на прилагането на 
рамковите програми за научни изследвания, 

– като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата №9/2007 г. от 
22 ноември 2007 г. относно „Оценяването на рамковите програми на Европейския
съюз за научни изследвания и технологично развитие : може ли подходът на 
Комисията да бъде подобрен?”,

– като взе предвид специалния доклад № 8/2009 на Европейската сметна палата 
относно мрежите за високи научни постижения и интегрираните проекти в 
политиката на Общността в областта на изследванията

– като взе предвид специалния доклад № 2/2010 на Европейската сметна палата, 
озаглавен „Ефективността на схемите за подпомагане на проектни проучвания и 
изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за изследвания”

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети и  на комисията по регионално развитие 
(A7-0000/2011),

A. като има предвид, че Седмата рамкова програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (РП7) е 
най-широкообхватният инструмент за подкрепа на научните изследвания на 
световно равнище и представлява основният инструмент на политиката на 
Европейския съюз в областта на научните изследвания,

Б. като има предвид необходимостта от междинен преглед на РП7 поради 
многобройните промени, настъпили след преговорите по тази програма и 
приемането й през 2006 г. (нови институции, нови политически инстанции, 
икономическа криза), но също така и поради важността на финансовите суми, на 
разположение до изтичането на срока й,

В. като има предвид, че Договорът от Лисабон превръща създаването на европейското 
изследователско пространство в специфична цел на европейската политика,

Г. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“превръща научните изследвания и 
иновациите в централен елемент на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

Д. като има предвид, че ЕС и неговите държави-членки трябва да си осигурят 
средствата, необходими за общ отговор на големите обществени предизвикателства, 
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пред които са изправени европейските народи,

Е. като има предвид, че конкуренти на Европа са държави континенти (Китай, Индия, 
Бразилия, Австралия, Съединените американски щати, Русия), но че Европа не е 
една нация, а съюз на държави, и че от нашата способност да обединим и 
координираме усилията си,  по-специално в областта на научните изследвания, 
между Европейския съюз и държавите-членки, зависи до голяма степен нашата 
икономическа конкурентоспособност и, следователно, възможността да 
финансираме нашите социални амбиции и спазването на поетите от нас 
ангажименти в областта на околната среда, 

Ж. като има предвид, че изоставането на Европа в областта на инвестирането по 
отношение на другите световни сили се дължи главно на недостатъчни частни 
инвестиции и че следователно привлекателността на РП7 за промишленият сектор 
не е разкрита в пълна степен, но като има предвид също така, че – отвъд 
конкретните суми – ясно личи необходимостта от координация между държавите-
членки и Съюза,  

З. като има предвид, че за да могат резултатите от научните изследвания да се 
превърнат в продукти и услуги, създаващи икономически растеж, е абсолютно 
необходимо наличието на по-добри връзки между академичните среди и 
промишлеността,

И. като има предвид, че от 54,6 милиарда евро по програмата 25,8 бяха набрани за 
първите 4 години (от 2007 г. до 2010 г.), тоест средно 6,5 милиарда евро годишно, и 
че остава да се наберат 28, 8 милиарда за последните 3 години (от 2011 г. до 2013 
г.), тоест средно 9,5 милиарда годишно,

Й. като има предвид, че годините 2010 – 2013 са години на нестабилност, което налага 
да се отдели непосредствено особено внимание по отношение на факторите за 
конкурентоспособност, сред които са и научните изследвания и иновациите,

К. като има предвид, че сложността на административното управление остава основна 
слабост на РП7, така че нейното опростяване е основно предизвикателство за 
бъдещето на програмата,

1. изразява задоволство относно качеството на докладите на експертите относно 
междинната оценка на РП7, въпреки общия характер на мандата, даден на 
експертните групи; изразява съжаление обаче, че оценката не е обхванала 
цялостната картина, съставена от действията на държавите-членки и действията на 
Съюза;

2. не може да си обясни закъснението на Комисията, която публикува съобщението си 
на 9 февруари 2011 г., а имаше задължението да го направи най-късно през 2010 г., 
и изразява съжаление по повод на слабостта на съобщението на Комисията предвид 
настоящите предизвикателства;

Резултати от РП7
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3. счита, че постигнатите от РП7 резултати не показват достатъчна европейска 
добавена стойност в областта на научните изследвания, развитието и иновациите; 

4. изразява задоволството си от участието и високото равнище при подбора на 
проектите; изразява съжаление обаче, че процентът на успех на тази програма като 
цяло остава доста слаб и неокуражаващ, особено за МСП; 

5. констатира, че нарастването на финансовите и човешките средства, увеличаването 
на броя на обхванатите цели и теми и диверсификацията на инструментите намали 
капацитета на РП7 в служба на една голяма европейска цел;

6. одобрява засилването на частта „Сътрудничество”, която остава важна предвид 
настоящите научни и технологични предизвикателства; подчертава ролята на 
Парламента във развиването на критична маса научни изследвания, развитие и 
иновации, която не би могла да се постигне на национално/регионално равнище, 
което показва европейската добавена стойност;  препоръчва прилагането на схемата  
„бъдещи и нововъзникващи технологии” и генерализираната употреба на „пътни 
карти” за всички тематични области; призовава за по-голяма гъвкавост при 
определянето на темите за представяне на предложения, праговете и таваните на 
финансиране, които разграничават големите и малките проекти;

7. предлага ускоряване на научните изследвания в секторите, посочени в главата 
„сътрудничество” на РП7:  здравеопазване, лекарствени продукти, хранително-
вкусова промишленост, биотехнологии, ИКТ, нанонауки и нанотехнологии, 
суровини, замърсяване, енергетика, околна среда (включително изменението на 
климата и горите), екотехнологии, улавяне на СО2, транспорт, икономически, 
социални и хуманитарни науки, пространство и сигурност; научните изследвания, 
свързани с водата, следва също така да представляват приоритет;

8. изразява задоволство от обещаващите резултати в частта „Идеи”, постигнати от 
Европейския съвет по научни изследвания и ролята му, насочена към засилването 
на популярността и привлекателността на структурите за европейски научни 
изследвания; подчертава необходимостта от превръщането на Европейския съвет по 
научни изследвания в независим правен субект, разполагащ с правомощия за 
вземане на решения и пряко отговорен за своята научна стратегия и 
административно управление;

9. подкрепя, в рамките на частта „Личности”, действията „Мария Кюри” – от 
изключително значение за професионалното развитие на научните изследователи;

10. изразява своя скептицизъм във връзка с разнородните цели от частта „Капацитет” и 
произтичащите от това трудности, по-специално в областта на международното 
сътрудничество и действията за подкрепа на МСП и иновационните МСП;  счита 
обаче, че проектите ERA-NET, ERA-NET+ и инициативите въз основа на член 185 
изпълняват ролята си, насочена към структуриране на европейското 
изследователско пространство;

11. отчита, че „съвместните технологични инициативи” са от полза за 
конкурентоспособността на европейската промишленост; изразява обаче съжаление 
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по повод на правните и административните препятствия (правосубектност, 
интелектуална собственост, финансови правила), както и високите разходи за 
функциониране при лансирането на съвместните технологични инициативи; изисква 
да бъде включен в по-голяма степен в политическия контрол върху тези 
инструменти;

12. изразява резерви по отношение на по-системното прибягване до прекалено 
отворени покани за представяне на предложения (възходящ подход),  като 
предпочита да се запази равновесието между двата подхода (възходящ и низходящ), 
които отговарят на специфични необходимости;

13. призовава Европейската комисия за анализ с цел подобряване на връзките между 
европейските и националните действия; призовава за това поканите за представяне 
на предложения, включително тези през юли 2011 г., да се отправят при съгласуване 
с държавите-членки, без да припокриват националните инициативи или да ги 
конкурират, а като ги допълват; предлага РП7 да допълва усилията на участниците, 
управляващи националните програми, включени в съвместното планиране, с цел 
рамковите програми за научни изследвания и развитие да преминат от логика, 
свързана с управление на проекти, към логика, свързана с управление на програми; 
призовава трите последни години от РП7 да се посветят на подпомагане на 
структурирането на европейското изследователско пространство; 

14. предлага между ЕС и държавите-членки да се приеме амбициозен европейски план 
за научни изследвания в областта на технологиите и отбраната, който да получи 
значително първоначално финансиране от РП7 и Европейската агенция по отбрана 
въз основа на член 45, алинея г) от Договора за ЕС, с цел усилване на промишлената 
и технологическата основа на сектора на отбраната, като същевременно се 
подобрява ефикасността на публичните разходи за военни цели;

Участие в РП7

15. подчертава, че процентът на участие на промишлеността не изглежда по-висок в 
сравнение с предходните рамкови програми, най-вече в частта, посветена на 
сътрудничеството; поради това отправя искане към Комисията за подробен анализ 
на капацитета на програмата за привличане на инвестиции от частния сектор;

16. изразява задоволството си от резултатите от РП7 в полза на МСП, както по 
отношение на целта от 15 %, определена на частта „Сътрудничество”, така и по 
отношение на програмата „EUROSTARS”; застъпва становище, че по-доброто 
координиране на РП7 със структурните фондове би могло да улесни участието на 
недостатъчно добре представените държави-членки;

17. предлага политиките в областта на научните изследвания и развитието да бъдат 
териториализирани;

18. счита, че РП7 следва да обяви приоритетите с в областта на международното 
сътрудничество; застъпва становище, че изборът на целевите държави и темите за 
действията в рамките на международното сътрудничество трябва да се извършва 
при съгласуване с държавите-членки, за да се провери необходимостта и ползата от 
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тези действия за тях;

Финансиране

19. счита, че трябва да се запази равнището на финансиране на РП7; припомня, че 
инвестирането в научни изследвания, развитие и иновации е дългосрочно 
инвестиране и представлява решаващ елемент за постигането на целите на 
Стратегия 2020;

20. подчертава, че при финансирането на изследователските инфраструктури следва да 
съществува по-добра координация между РП7, инструментите на ЕИБ, 
структурните фондове и националните и регионалните политики;

21. призовава държавите-членки и ЕС да спазват финансовите си ангажименти, поети в 
рамките на международните споразумения в областта на научните изследвания;

Роля на иновациите

22. застъпва становище, че търговската реализация следва да се включи в параметрите 
на бъдещите покани за представяне на проекти в съответствие с РП7 в областта на 
иновациите;

23. отчита, че европейските технологични платформи, съвместните технологични 
инициативи и публично-частното партньорство допринасят за по-голямо участие на 
промишления сектор;

Проследяване на мерките за опростяване

24. изразява безпокойство по повод на прекомерната административна тежест на РП7; 
подкрепя предложението за преразглеждане на Финансовия регламент с цел 
опростяване на процедурите;

25. отново подчертава, че е важно незабавно да се въведат процедурни, 
административни и финансови мерки за опростяване в настоящото управление на 
Седмата рамкова програма, както са определени в резолюцията на Парламента от 11 
ноември 2010 г.; отправя искане към Комисията да внесе предложения относно тези 
мерки за опростяване в контекста на настоящата Седма рамкова програма в 
допълнение към първоначалните си предложения; отново заявява желанието си за 
бързо уреждане на текущите съдебни производства между Комисията и 
бенефициентите във връзка с всички рамкови програми при спазване на принципа 
на отговорно управление на публични средства;

26. горещо приветства препоръките за съкращаване на сроковете за възлагане на 
договори чрез тръжна процедура и за налагане на мораториум върху създаването на 
нови инструменти в рамките на Седмата рамкова програма;

Механизъм за финансиране с поделяне на риска (МФПР)

27. счита, че МФПР изигра важна роля на лост за увеличаване на инвестициите в 
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научни изследвания, развитие и иновации в един момент на криза, в който 
банковият сектор вече не беше в позиция да изпълнява тази роля, като през първите 
години възлезе на 8 милиарда евро заеми, създаващи над 20 милиарда евро в 
инвестиции;

28. препоръчва прилагането на този новаторски финансов инструмент да бъде 
продължено и задълбочено в Осмата рамкова програма, тъй като той допринася за 
подобряване на достъпа до финансиране и насърчаване на частните инвестиции;

29. при все това изразява своята загриженост относно незначителния размер на 
средствата, отпуснати за инфраструктура на научните изследвания, на 
университетите и изследователските институти и на МСП, особено на новаторските 
МСП, както и по отношение на наличието на общоизвестен географски и секторен 
дисбаланс във връзка с отпуснатите заеми; следователно подкрепя конкретните 
препоръки на експертната група, целящи да подобрят участието на някои 
недостатъчно представени целеви групи;

Общи заключения

30. изисква при използването на Седмата рамкова програма да се отчитат последиците 
от икономическата криза за последните години от програмата (2011 до 2013 г.), с 
оглед на значителния размер на средствата (28,8 милиарда евро за три години), 
които остава да бъдат разпределени, целите, които трябва да бъдат постигнати с 
оглед на стратегията „ЕС 2020“ и подготовката на европейско 
научноизследователско пространство и Съюз за иновации;

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

Приобщаване на гражданите към науката

«Двадесет и първи век ни представя любопитен парадокс: макар че той носи 
основни научни предизвикателства и последиците в резултат на науката и 
техниката присъстват навсякъде в ежедневието ни, науката никога не е 
изглеждала толкова отдалечена, недостъпна и будеща безпокойства.» Claudie 
Haigneré, председател на UNIVERSCIENCE, бивш министър на научните изследвания 
(2002 до 2004 г.) и бивш министър на европейските въпроси (2004 до 2005 г.) на 
Френската република, лекар и космонавт.

На 23 и 24 март 2000 г. Европейският съвет, по време на заседанието в Лисабон, 
определи амбициозна стратегическа цел за Европейския съюз: ЕС да се превърне до 
2010 г. в най-конкурентната и динамична икономика в света, основана на знанието. В 
рамките на тази стратегия беше призната централната роля на научните изследвания.
Тази цел изглеждаше постижима за 15-те влиятелни държави, които изграждаха Съюза, 
някои които, изпитващи носталгия по изчезването на империята си, виждаха в лицето 
на ЕС надежда за ново общество.
Въпросната цел, известна под наименованието «стратегията от Лисабон», претърпя 
неуспех без Съюзът в действителност да е анализирал причините за това.
Дали вината носят държавите, които не спазват европейските ангажименти, които са 
поели?
Дали вината носят народите, които не се чувстват ангажирани в достатъчна степен и ще 
накарат елита да плати скъпо за това?
Дали вината носят елитите, които не разбраха силното желание на народите да вникнат 
в смисъла на това, което им се предлага?
Дали силата на противоречивите политически събития надделя над силата на Съюза и 
неговите държави-членки?
Историците ще трябва да дадат обяснение за случилото се през десетилетието на 
предизвикателства 2000 – 2010 г., което вероятно представлява краят на един цикъл на 
мир, просперитет и братство между народите на Европа, започнал след Втората 
световна война и приключил с падането на Берлинската стена и последиците, свързани 
с това.
Десетилетието започна с въвеждането на еврото − голямата надежда за парична 
стабилност, която се превърна в голямо бюджетно фиаско, тъй като беше забравено, че 
паричният съюз е немислим без икономически съюз, а държавите не спазват Пакта за 
стабилност, който са подписали.
То продължи с Договора от Ница, влязъл в сила на 1 февруари 2003 г. − толкова 
катастрофален и сложен, че подписалите го страни незабавно сложиха начало на „дебат 
за бъдещето на Съюза“, за който се предполагаше, че ще доведе до нов текст.
То стана съпричастно на голяма радост, когато континентът най-накрая се обедини през 
2004 и 2007 г. с присъединяването на 12 държави, от които 10 посткомунистически 
държави, но настъпването на кризата разпали национален егоизъм, който оказа влияние 
върху общественото мнение в някои части.
Десетилетието стана свидетел на объркването на народите, които, като се започне с 
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Франция и Нидерландия през 2005 г., изразиха жаждата си за разбиране и желанието си 
да не бъдат забравени от европейския проект, който вече не разбираха. Франция и 
Нидерландия не следва да бъдат накарани да изпитват чувство за вина: ако през 2005 г. 
бяха проведени 27 референдума, повече от две държави щяха да гласуват ПРОТИВ.
Краят на десетилетието беше белязан от финансовата и икономическа криза от 2008 г. 
нататък.
То приключи през 2009 г. с нови институции, нова Европейска комисия и нов 
Европейски парламент.
Междувременно Съюзът се ангажира с осъществяването на два важни проекта: Галилео 
и ITER, за чийто успех науката и изследванията са от решаващо значение, като 
свързаните с тях трудности илюстрират трудната европейска реалност.
Как, в контекста на тези политически събития, си представяме, че можем да се 
надяваме да се превърнем във водещата икономика, основана на знанието, най-
конкурентната в света?
През изминалото десетилетие ЕС и държавите-членки бяха изправени пред огромно 
предизвикателство: да осигурят на народите си просперитет и социален напредък в 
един свят на бързи промени и нарастваща сложност.
На държавите им беше необходимо време, за да осъзнаят след отминаването на 
носталгията по империите, че стават прекалено малки и трябва да се обединят.
На Европа ще й трябва време, за да разбере, че вече не е голям континент.
Европа трябва да разбере, че нейните конкуренти са, сами по себе си, „държавите-
континенти“: Китай, Русия, Индия, Бразилия, без да се споменават Съединените щати и 
Австралия.
Ние обаче не сме нация: ние сме съюз на държави.
Трябва да се обединим, за да определим приоритетите си.
В този контекст науката вероятно представлява обединяваща област, дотолкова, 
доколкото дейностите в рамките на нея се извършват съзнателно, и, разбира се, 
независимо от интересите извън Съюза.
Настоящият доклад е предложен в този дух: да проучи дали преразглеждането на 
Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие може да 
предостави възможност за консолидиране на златния триъгълник на знания, 
образование и научни изследвания, който представлява ключът за съдбата на 
европейските граждани.
Защо се предлага това за преразглеждането на Седмата рамкова програма и не се изчака 
Осмата рамкова програма?
Защото четири нови фактора, които засягат научните изследвания и науката, се появиха 
от 2006 г. насам − годината, в която Парламентът и Съветът взеха окончателното 
решение относно Седмата рамкова програма:

 съгласно Договора от Лисабон, влязъл в сила от 1 декември 2009 г., имаме нови 
институции;

 имаме нова Европейска комисия и нов Европейски парламент;
 имаме нова пътна карта „ЕС 2020“;
 претърпяваме много сериозна финансова и икономическа криза, която започна 

след договарянето на Седмата рамкова програма в края на 2007 г. / през 2008 г., 
като годините в края на програмния период (2011 до 2013 г.) са нестабилни 
години за растеж и излизане от кризата: следователно нищо не трябва да се 
оставя на случайността.
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Седмата рамкова програма е възможност за ЕС да приведе своята политика на 
изследвания в съответствие с икономическите и социалните си амбиции, особено чрез 
консолидиране на европейското научноизследователско пространство. С отпуснат 
бюджет от около 54 милиарда евро за периода 2007-2013 г. Седмата рамкова програма 
се превърна с течение на годините в една от най-важните програми за подкрепа на 
научните изследвания в света и представлява основния инструмент на политиката на 
ЕС в областта на научните изследвания. Определени са четири основни цели, 
съответстващи на четири конкретни програми, които трябва да структурират 
европейските усилия в областта на научните изследвания: програма за сътрудничество, 
програма за идеи, програма за хора и програма за капацитет. Целта е да се предостави 
възможност на ЕС да отговори на големите предизвикателства в обществото, които 
засягат всички държави-членки и на които те не могат да отговорят самостоятелно 
(застаряващо население, здравеопазване, енергийни доставки, водоснабдяване и 
продоволствено осигуряване, устойчиво развитие, борба срещу изменението на климата 
и др.), както и да развие знания, които да дадат възможност на нашите предприятия да 
осъществяват повече иновации и да засилят тяхната конкурентоспособност.

С цел да се гарантира, че Седмата рамкова програма все още отговаря на потребностите 
на европейските политики, в член 7, параграф 2 от Решение № 1982/2006/EO на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. се предвижда междинна 
оценка въз основата на конкретни доказателства преди края на 2010 г.
Докладчикът на ЕП приветства добрата работа, извършена от експертните групи във 
връзка с междинната оценка на Седмата рамкова програма и на механизма за 
финансиране с поделяне на риска, въпреки много широката област на компетентност, 
която би заслужила много по-технически подход, и следователно изразява надежда, че 
това ще бъде осъществено при бъдещите рамкови програми. Докладчикът обаче 
изразява съжаление относно забавянето на публикуването на съобщението на 
Европейската комисия по тази тема, в действителност се очакваше съобщението да 
бъде публикувано до края на 2010 г., но това се случи едва през февруари 2011 г.
Докладчикът изразява съжаление най-вече относно недостатъчната степен, в която 
оценката взема под внимание глобалните аспекти на научните изследвания между ЕС и 
държавите-членки.

Тази оценка трябва да бъде разглеждана в контекста на значителните суми, които все 
още предстои да бъдат програмирани: 28,8 милиарда евро за период от три години 
(2011 до 2013 г.) в сравнение с 25,8 милиарда евро, програмирани през първите четири 
години на Седмата рамкова програма (2007 до 2010 г.) и със 17 милиарда евро от 
Шестата рамкова програма (2002 до 2006 г.). За 2011 г. са предвидени над 8,5 милиарда 
евро, за 2012 г. − над 9,5 милиарда евро, а за 2013 г. − над 10,5 милиарда евро, които 
следва да бъдат посветени на научните изследвания. Тези суми заслужават специален 
анализ, за да се насърчи участието на засегнатите действащи лица и да се избегне 
разпиляване на финансирането между програми, които не функционират правилно или 
не отговарят на потребностите. Докладчикът на ЕП счита, че е необходимо отговорно 
управление на публичните средства, независимо дали става въпрос за период на криза 
или не, но че всяко изменение и преориентация трябва да зачитат стабилността, 
цялостното сближаване и правната сигурност, които са в основата на взаимното 
доверие между заинтересованите страни.
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Няколко общи насоки за междинния преглед:
− опростяване: вече разгледано в резолюцията от 11 ноември 2010 г. относно 
опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания, 
необходимо е то да бъде разгледано отново, за да се предприемат последващи действия 
във връзка с исканията на ЕП. В действителност една от установените трудности 
представлява сложността и тежестта на административните процедури, в резултат на 
което кандидатстващите за европейско финансиране се пренасочват към националното 
финансиране и Европа става непопулярна в областта на научните изследвания. Този 
проблем беше задълбочен от неотдавнашната политика на Европейската комисия на 
финансови одити. Днес изглежда крайно необходимо да се разрешат проблемите на 
миналото, особено проблемите, свързани с Шестата рамкова програма, и да се избегне 
тяхното повтаряне в Седмата рамкова програма и в бъдещите рамкови програми.
Уреждането на минали съдебни производства, без да е необходима намесата на Съда на 
ЕС, и настоящо и бъдещо опростяване, което зачита отговорното управление на 
публичните средства, са съществено условие за възможността за разглеждане на 
науката, изследванията и иновациите на европейско равнище, особено с оглед на 
преговорите с държавите-членки по Осмата рамкова програма, ако искаме да придадем 
допълнително европейско измерение на научните изследвания и накрая да изградим 
европейско научноизследователско пространство.
− участие на МСП: често разглеждано като една от слабостите на рамковите програми, 
все още са необходими усилия, но се забелязва подобрение − например целта от 15% за 
участие на МСП в програмата за сътрудничество е почти постигната;
− иновации: понастоящем се установява засилване на измерението за иновации и 
следователно е важно насочването на последните години към този вид проект. При все 
това докладчикът на ЕП би желал да подчертае отказът, който съществува в Европа, за 
обвързване на научните изследвания/иновациите с търговската реализация, въпреки че 
потенциалът за търговска реализация следва винаги да бъде вземан под внимание;
− механизъм за финансиране с поделяне на риска: въвеждането на този механизъм 
имаше много положително въздействие и той следва да бъде продължен и засилен за 
края на Седмата рамкова програма и за бъдещите програми;
− докладчикът предлага политиките в областта на научните изследвания и развитието 
да бъдат териториализирани с цел хармонично разпределение на научните изследвания 
във връзка с всички университети. Връзката с високите научни постижения, която 
често се намира на територията на градовете, би могла да бъде осъществена чрез 
засилване на виртуалните връзки, например чрез постоянна видеоконферентна връзка и 
интелигентна връзка между териториалните центрове за научни изследвания и 
центровете за високи научни постижения;
− докладчикът предлага освен това между Съюза и държавите-членки да се приеме 
амбициозен европейски план за научни изследвания в областта на отбранителните 
технологии при прилагане на член 45, алинея г) от Договора за ЕС, с цел усилване на 
промишлената и технологичната база на сектора на отбраната, като същевременно се 
подобрява ефикасността на публичните разходи за военни цели. Този план следва да 
има за цел консолидирането на европейската отбранителна промишленост.

В по-общ план и с оглед на поканите за внасяне на проекти, които предстои да бъдат 
стартирани, докладчикът предлага те да бъдат използвани за консолидиране на 
европейското научноизследователско пространство и за предоставяне на доказателства 
за това, че европейската добавена стойност може да съществува; всичко това в 
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контекста на воденето на преговори с държавите-членки и за бъдещата финансова 
перспектива от 2014 г. за придаване на европейско измерение на научните изследвания.


