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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Зелената книга „От предизвикателствата към възможностите —
изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните 
изследвания и иновациите“
(2011/XXXX(INI))

Европейският парламент,

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

– като взе предвид Зелената книга на Комисията „От предизвикателствата към 
възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС 
на научните изследвания и иновациите“ (COM(2011)0048),

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно прилагането на 
взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в 
Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в 
Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в 
градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза1,

– като взе предвид доклада на експертния комитет „Towards a world class Frontier 
research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and 
Mechanisms” („Към организация на експериментални научни изследвания на 
световно ниво — преглед на структурите и механизмите на Европейския 
научноизследователски съвет“) от 23 юли 2009 г.,

– като взе предвид доклада на групата от независими експерти „Mid-Term Evaluation 
of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)” („Междинна оценка на механизма за 
финансиране с поделяне на риска“) от 31 юли 2010 г.,

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

– като взе предвид окончателния доклад на експертната група „Interim Evaluation of 
the 7th Framework Programme“ („Междинна оценка на Седма рамкова програма“) от 
12 ноември 2010 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 февруари 2011 г., озаглавено 
„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите 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 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0189.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0401.
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Инструмента за финансиране с поделяне на риска“ (COM(2011)0052),

– като взе предвид заключенията от междинната оценка на Седмата рамкова програма 
за научни изследвания (РП7), включително на инструмента за финансиране с 
поделяне на риска, от 3074 заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност 
(вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) 
от 9 март 2011 г.,

– като взе предвид своята резолюция от ХХХХ относно Съюз за иновации: 
Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал 
кризата1,

– като взе предвид своята резолюция от ХХХХ относно междинната оценка на 
Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети, комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие, 
комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по рибно 
стопанство (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че въз основа на прегледа на бюджета Европейската комисия 
реши да започне дебат за подобряване на ефикасността при финансирането на 
научни изследвания и иновации на национално равнище и на равнище ЕС,

Б. като има предвид, че ЕС определи цел за увеличаване на разходите за 
научноизследователска и развойна дейност до 3 % от БВП на ЕС до 2020 г.,

В. като има предвид, че настоящите тенденции сочат силен натиск към замразяване 
или дори намаляване на европейския бюджет, свързан с период на сериозни 
ограничения за националните публични бюджети, и като има предвид, че научните 
изследвания, развитието и иновациите са една от сферите, в които се доказа, че 
европейското сътрудничество има реална добавена стойност, което показва 
необходимостта от преразпределение на наличните ресурси на ЕС,

Г. като има предвид, че понастоящем сме в икономическа и социална криза (която 
засяга държавите-членки на ЕС по много различни начини) и че научните 
изследвания, образованието и иновациите са решаващи инструменти за 
икономическото възстановяване и за създаването на работни места, както и за 
определянето на устойчив и приобщаващ модел на растеж,

Д. като има предвид, че други региони и страни по света все повече инвестират в 
научни изследвания, развитие и иновации и че следователно инвестициите на ЕС в 

                                               
1  Приети текстове, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – за приемане на пленарно заседание през май).
2  Приети текстове, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – за приемане на пленарно заседание през юни).
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тази област следва да бъдат ориентирани към укрепване на научния капацитет и
подобряване на цялостния капацитет за конкурентоспособност на ЕС,

Е. като има предвид, че макар финансирането от ЕС за научни изследвания, развитие и 
иновации да се увеличава, по-развитите в научно и технологично отношение 
държави-членки на ЕС все още усвояват голямата част от наличните ресурси по 
различните схеми и програми за финансиране (включително широкомащабни 
проекти), като това затвърждава по-слабото представителство на някои държави-
членки и европейски региони както по отношение на достъпа до финансиране, така 
и по отношение на участието,

Ж. като има предвид, че все още съществуват неравенства в рамките на ЕС по 
отношение на националните равнища на капацитет за финансиране на 
научноизследователска и развойна дейност, промишлени структури и системи за 
висше образование, 

З. като има предвид, че голямото значение на МСП за икономиката на ЕС и заетостта 
в ЕС не е отразено от равнището на достъпност за МСП до средства за научни 
изследвания, развитие и иновации,

1. приветства Зелената книга на Европейската комисия, определяща обща 
стратегическа рамка (ОСР) за финансиране на научните изследвания и иновациите, 
и счита, че център на новата ОСР следва да бъде свързването на 
научноизследователските програми и схемите за финансиране на ЕС;

2. счита, че фондовете и програмите на ЕС за научни изследвания и структурните 
фондове и Кохезионният фонд имат различни цели и поради това следва да бъдат 
запазени като отделни, макар и допълващи се инструменти;

3. насочва вниманието към това, колко е важно да се запазят политиките на 
конвергенция, и изисква от Комисията да създаде пътища към високите постижения 
за онези държави-членки и региони, които са по-слабо представени в рамковите 
програми (РП), като разработва подходящи инструменти за задълбочаване на 
сътрудничеството между държавите-членки със силно участие и тези с по-слабо 
участие, и значително да увеличи изграждането на човешки капацитет и 
инфраструктура в последните;

4. припомня, че макар високите постижения да се считат за основен общ критерий за 
финансиране, трябва да се има предвид, че естеството на високите постижения се 
различава според вида участник или според самото естество на 
научноизследователския и иновационен проект (критерият за високи постижения за 
научноизследователска институция не е същият, както за индивидуален учен или за 
МСП, а също така е различен и при проекти за фундаментални и приложни 
изследвания);

5. призовава за по-добро свързване между стратегиите за научни изследвания и 
иновации на местно, регионално, национално и европейско равнище, като се зачита 
спецификата на различните видове контекст и същевременно се укрепват 
възможностите за взаимно допълване и сътрудничество между тях; счита, че 
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споделянето на информация и резултати е от ключово значение за това;

Към нова обща стратегическа рамка (ОСР)

6. подчертава факта, че в центъра на ОСР следва да бъде идеята, че различните по 
характер и мащаб проекти за научни изследвания, развитие и иновации и 
многобройните схеми за финансиране трябва да бъдат организирани по такъв 
начин, че да се гарантира съгласуваност, свързаност и взаимно допълване;

7. изразява убеждението си, че различните задачи в рамките на ОСР следва да се 
решават отделно, но в условията на близка връзка: Европейският технологичен 
институт (ЕТИ) да действа предимно като мрежа от общности на знание и иновации 
(ОЗИ), а Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) да се 
съсредоточи върху силната си страна, като подкрепя иновативни МСП и 
следователно не непременно да се включва в следващата РП; следващата РП да се 
съсредоточи върху научните изследвания като цяло; а структурните фондове и 
Кохезионният фонд да се използват в по-тясно сътрудничество, но да бъдат 
отделни;

8. призовава за изясняване, опростяване и реорганизация на различните съществуващи 
програми и инструменти на ЕС, за ясно дефиниране на цялостната система на 
финансиране и за това, да се удвои от 2014 г. бюджетът на ЕС за програми за 
научни изследвания и иновации през следващия финансов период (с изключение на 
бюджета на структурните фондове и ЕИБ) като подходящ отговор на настоящата 
икономическа криза и на мащабните общи предизвикателства; поради това 
призовава за нов организационен модел, основан на три различни пласта на 
финансиране, с цел постигане на стабилност и конвергенция:
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Първи пласт: Изграждане на капацитет и инфраструктура

9. този пласт обхваща средствата на ЕС, свързани с инфраструктурата (в по-
широк смисъл, като се включва институционалната инфраструктура) и 
изграждането на капацитет;

10. схемата за финансиране в рамките на този пласт включва финансирането, 
предоставяно чрез ЕТИ, частта от РП, засягаща програма "Капацитети" и 
инициативите „Мария Кюри“, компонентите на европейско финансиране в 
рамките на широкомащабни проекти, достъпа до заеми от ЕИБ 
(обхващащи проекти за над 50 милиона евро), безвъзмездните средства, 
свързани с горепосочените компоненти на РП и сътрудничеството със 
структурните фондове във връзка с инфраструктурата; 

11. подчертава необходимостта да се финансират широкомащабни проекти, 
като ITER, „Галилео“ и Глобален мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС), извън РП, чрез създаване на независими бюджетни 
редове за тях, за да се гарантира прозрачна и надеждна структура на 
финансирането;  предлага те да бъдат частично финансирани чрез 
емитиране на проектни облигации от ЕИБ;

Втори пласт: Потенциал и консолидиране

12. този пласт представлява пространството за научни изследвания като цяло 
— фундаментални и приложни, както и за социални и хуманитарни науки; 
координиращите участници са университетите и научните 
центрове/институти, макар промишлеността да следва да се насърчава да 
взема участие;

13. ключовите думи тук са оригиналност, качество и потенциал на проектите, а 
не само евентуалните резултати от пускане на пазара;

14. схемата за финансиране в рамките на този пласт включва системата на 
безвъзмездни средства на ЕС по РП и сътрудничеството със структурните 
фондове, свързани с научни изследвания, развитие и иновации;

15. припомня, че Европейският съвет по научни изследвания (ЕСНИ) се оказа 
успешен и укрепващ елемент от Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП); подчертава необходимостта да се увеличи делът от 
бюджета, посветен на безвъзмездни средства за млади учени, както и да се 
укрепят действията и инициативите „Мария Кюри“, като по този начин се 
усили мобилността; призовава за прилагане на необходимите мерки, за да 
се реши въпросът за несигурните условия на научните работници в ЕС и 
така да бъдат привличани и задържани учените, като се има предвид, че 
несигурните условия на работа (които са още по-преобладаващи по 
отношение на жените) представляват ограничение по пътя към високите 
постижения в Европа;
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Трети пласт: Пазар и иновации за постигане на общи цели 

16. този пласт представлява пространството за пазарна реализация на продукти 
и услуги и генериране на обществено благосъстояние; тук новаторските 
МСП имат ключова роля при разработването на нови видове продукти и 
услуги;

17. признава, че следва да се обръща особено внимание на включването на 
МСП, за да се даде възможност за експлоатиране на нови идеи и 
възможности по гъвкав и ефективен начин в момента на възникването им, 
като се създават нови пътища за новаторство;

18. схемата за финансиране в рамките на този пласт включва финансирането 
от ЕС, свързано с ПКИ, достъпа до кредитно подобрение от Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) и специфични заеми от ЕИБ (обхващащи 
предимно проекти под 50 милиона евро) и сътрудничеството със 
структурните фондове, свързани с предприемачеството; освен това 
предлага да се създаде нов инструмент — банка на ЕС за МСП — който 
следва да действа във връзка с националните органи за контакт и 
финансови институции, определени от държавите-членки;

19. счита, че за ЕНП би имало голяма полза от създаването на Инвестиционна 
банка на ЕС за МСП, така че да се укрепи политиката на ЕС за иновации, 
като се реши въпросът за липсващото звено от веригата: слабото участие 
на МСП в програми на ЕС;

20. подчертава, че за увеличено участие от страна на МСП се изискват 
подходящи инструменти за финансиране, които отговарят на спецификата 
на МСП, включително увеличаване на обхвата на допустимия риск от 
грешка; в рамките на този вариант следва да се разгледа възможността за 
кредити при облекчени условия, които да се връщат при успех, с 
изключение на административните разходи;

*****

21. счита, че не всяка иновация е основана на научни изследвания и не всички научни 
изследвания имат за цел иновации; следователно счита, че предложената 
реорганизация следва да обхваща целия цикъл на новаторство от замисъла до 
пазара, като се включват нетехнологични, екологични и социални иновации;

22. припомня, че силно конкурентното естество на работата в сферата на науката, 
технологиите и иновациите и поддържането на изграждане на местен научен и 
иновационен капацитет зависят от съществуването на някаква степен на дублиране 
и разпокъсаност, без което съвместните научни изследвания биха били нарушени;

23. настоятелно насърчава прилагането на програми за обучение за всички потенциални 
участници, особено относно прилагането на правилата за управление, и призовава 
Комисията да разработи критерии за подбор и оценка на проекти, като взема 
предвид пътищата към високите постижения;



PR\866690BG.doc 9/14 PE464.836v01-00

BG

Някои насоки за следващата рамкова програма

24. подкрепя преминаването към „научно обоснован“ подход и призовава за основано 
върху доверие и толерантно спрямо рисковете отношение към участниците на 
всички етапи от системата на финансиране;

25. призовава за запазване на централното място на програмата за сътрудничество в 
рамковата програма, като се укрепи транснационалното сътрудничество при 
научните изследвания;

26. призовава за консолидиране на мултидисциплинарните научни изследвания и за 
признаване на социалното измерение на научните изследвания; в този контекст 
припомня, че големите социални предизвикателства (като например изменението на 
климата, застаряването на населението и устойчивостта на ресурсите) не могат да 
бъдат разрешени само чрез технологични отговори и че поради това европейските 
научни изследвания в социалните и хуманитарните науки са основен актив за 
успешно справяне с тези предизвикателства;

27. призовава за запазване на баланс между проектите „отдолу нагоре“ 
(сътрудничество) и „отгоре надолу“ („големи социални предизвикателства“), както 
и за улесняване на по-малки проекти „отдолу нагоре“;

28. призовава за засилване на международното сътрудничество чрез ефективно 
укрепване на изграждането на капацитет и установяване на справедливи 
партньорства с развиващите се страни с цел по-добро справяне с глобалните 
предизвикателства;

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

1. Контекст
Комисията пое инициативата да публикува зелена книга, чиято цел е да определи обща 
стратегическа рамка за финансиране на научни изследвания и иновации след 2013 г., 
като съчетае европейските програми, а именно Рамковата програма за научни 
изследвания (РП), Европейския технологичен институт (ЕТИ) и Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации (ПКИ), със средствата от структурните фондове и 
Кохезионния фонд, отделени за научни изследвания и иновации.

Предлагането на обща рамка, обхващаща всички схеми и програми за финансиране, 
независимо от неравнопоставеността по отношение на финансирането и на твърдостта 
на тяхната позиция в рамките на европейския контекст, дава, според мен, възможност 
за укрепване на европейското научноизследователско пространство и за разработване 
на подход, който да даде възможност за ефективно осъществяване на връзка между 
това консолидиране и ясна стратегия за конвергенция.

В настоящия доклад предлагам съществуващите схеми и програми да бъдат 
реорганизирани с цел справяне с предизвикателствата, пред които Европа е изправена. 
Освен това, с цел разрешаване на конкретни случаи, считам, че следва да се създаде 
нова агенция – Европейска инвестиционна банка за малки и средни предприятия (МСП) 
– и следва да се използват проектни облигации, за да се допълни рамката, представена 
от Комисията.

Определеният тук подход има за цел преди всичко постигане на стабилност и 
сближаване. Една съвместна стратегия няма шанс за успех, ако ние продължаваме да 
променяме правилата на играта на всяка крачка. Каквато и стратегия да приемем в 
отговор на настоящото ни социално и икономическо положение, инвестициите за 
научните изследвания, развитието и иновациите не могат да се считат за сигурни, 
докато достъпът до наличното европейско финансиране продължава да страда от 
неравенства и дисбаланси.

2. Структурата и нейните основи 

Общите инвестиции на Европа в научните изследвания, развитието и иновациите не са 
съизмерими с нейното положение на най-богатия регион в света. САЩ, Япония, както 
и страните от БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай), инвестират в по-голям мащаб. 
Общият обем на европейските инвестиции несъмнено нарасна през последните години, 
но този факт не направи Европа по-сплотена. Значителната неравнопоставеност между 
държавите-членки се разкрива по два основни начина. На първо място, научно и 
технологично по-напредналите държави продължават да извличат максимална полза от 
програмите за цяла Европа. Доказателство за това може да се намери, например, в 
списъците „топ 50“ на бенефициентите на финансиране от 7-мата РП, които показват, 
че по отношение както на академичните институции, така и на индустрията, новите 
държави-членки и периферните икономики продължават да бъдат много слабо 
представени, за да не кажем, че са напълно изключени. На второ място, инвестициите 
варират значително от една държава до друга. Въпреки че обявената цел на Европа е да 
се увеличат общите инвестиции до 3 % от БВП до 2020 г., само 6 държави инвестират 
понастоящем повече от 2 % от своя БВП в научни изследвания и иновации (Австрия, 
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Дания, Финландия, Франция, Германия и Швеция); в 10 държави инвестициите се 
равняват на по-малко от 1 % от БВП, а в 11 други държави те варират между 1 % и 2 %. 
Когато прилаганият критерий е инвестиции на глава от населението, на челните места 
се нареждат държавите с най-висок процент на инвестициите. При измерването спрямо 
този критерий някои държави – например Люксембург – стигат до върха на класацията, 
въпреки че техните инвестиции както в абсолютно изражение, така и като процент от 
БВП, са по-скромни. Новите държави-членки и периферните икономики са класират 
отново на последно място.

Като се има предвид сегашното състояние на Европа, в която неравенството се 
увеличава, целта трябва да бъде приближаване към държавите в по-силна позиция и 
засилване на сътрудничеството. За тази цел средствата за сближаване трябва да играят 
допълнителна роля в общата рамка, без същевременно да загубват автономията си.

Представеният в настоящия доклад подход има за цел да гарантира, че общата рамка 
отчита факта, че знанието не следва да се разглежда само в толкова тесен смисъл, т.е. 
само като потенциално търгуем актив, и че не следва да се пренебрегва значението му 
като обществено благо. Следва да се отчита фактът, че иновациите не са изцяло 
резултат от научни изследвания, както и че научните изследвания не водят непременно 
до иновации. Това, което е необходимо, е да се осигури основа, върху която да се 
свържат наличните ресурси, с цел изработване на рамка за осъществяване на 
съгласуваност във взаимоотношенията, създадени между източниците на финансиране 
и естеството и мащаба на проектите. Социалното измерение и въздействие на научните 
изследвания и иновациите трябва също така да бъде отчетено и проучено, тъй като ние 
не можем да предприемем ефективни действия, когато не сме запознати с обществата, 
към които те са насочени.

Независимо от това, което бихме могли да мислим за индустриалния проект като такъв, 
„Еърбъс“ е пример за проект, който явно затвърди позициите на Европа в областите, 
които се дискутират тук. Става въпрос за изключително иновативен дългосрочен 
проект, обединяващ различни ресурси, който успя да се утвърди в глобален контекст 
като голям успех. Успехът на предложената от Комисията реформа ще зависи от 
способността да се установи връзка между проекти от вида, описан по-горе, и проекти 
от друг вид и в друг мащаб, като се увеличи максимално сътрудничеството, без да се 
пренебрегват или заличават отличителните местни или регионални и национални 
характеристики.

3. Ефектът на самозалепващите се бележки

През 1968 г. Спенсър Силвър разработва специален вид лепило за многократно 
ползване, което залепва, без да оставя следи. Именно заради тези си характеристики 
продуктът няма никакъв успех. В продължение на пет години Силвър се опитва да 
докаже предимствата на изобретението си, но няма успех. Едва през 1974 г. Арт Фрай, 
член на църковен хор, решава да започне да използва „некадърното“ лепило на своя 
приятел, тъй като му е дошло до гуша от падането на отметките му всеки път, когато 
отваря книгата си с химни на желаната страница. Изобретението на Спенсър Силвър е 
лансирано като продукт едва през 1977 г. и се налага на пазара само година по-късно. 
Днес знаем какво представляват самозалепващите се бележки и сме наясно с техния 
успех. За този успех обаче са необходими десет години. От примера със 
самозалепващите се бележки ясно може да се види, че финансирането не трябва да бъде 
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сведено до иновации или проекти, които предлагат гаранция за незабавен успех.
Ето защо е толкова жизненоважно да се разполага с възможността за изготвяне на ясни 
разграничения по отношение на естеството на помощта и проектите, независимо дали 
помощта се насочва към мрежи или проекти, чиято цел е да се укрепи 
инфраструктурата, нуждаеща се от консолидиране, и за които вече са въведени 
поддържащи системи, или в посока към изграждане на капацитет или изследователски 
проекти. Възможността да се направи разграничение позволява да се комбинират 
отделни части в стратегически последователно цяло. Примерът по-горе показва също 
така нуждата да се постави начало на съвместни усилия, които да се простират извън 
краткосрочния и средносрочен план.

Напредъкът към постигане на високи постижения във всеки смисъл на думата –
критериите зависят от разглежданите участници – ще бъде невъзможен, ако не се 
заделят необходимите средства (поради тази причина обемът на инвестициите трябва 
да бъде увеличен значително) и не се предприемат решителни мерки за опростяване на 
процедурите и за намаляване на бюрократичните и административните разходи. 
Поради продължаващите проблеми често се възнаграждава отличната формулировка на 
предложенията, а не самите високи постижения вследствие на предложенията. 
Следователно двете условия, изложени по-горе, трябва да бъдат изпълнени, за да се 
разшири географското разнообразие и обхватът на участниците в европейските 
програми. Освен това не може да бъде постигнат напредък в тази посока, без да се 
вземат предвид множеството научни дисциплини, разнообразната същност на 
иновациите, възможностите за оригиналност и при необходимост – възможността за 
неуспех, социалната роля на науката и иновациите, както и времето, което трябва да се 
предвиди за необходимата консолидация в зависимост от вида и мащаба на включените 
проекти. 
На последно място е важно да се осигурят средства за постигане на баланс между 
проекти, които дават възможност за справяне с големи социални предизвикателства, и 
проекти „отдолу нагоре“, за да се остави място за любопитството, което има ключова 
роля за укрепване на научната дейност. Примерът със самозалепващите се бележки ни 
напомня също така, че макар и пазарът да не е крайната цел на създаването на знания, 
понякога непредвидено могат да възникнат отлични пазарни възможности.

4. Нашата Европа

С настоящия доклад се полага усилие за реорганизация на съществуващите схеми и 
програми и за предвиждане на нови схеми, с цел да се изготви стратегия, която в 
нейната цялост да е от полза за различните заинтересовани лица. Научните изследвания 
и иновациите следва да се считат за задължително условие за консолидиране на всяка 
стратегия за растеж, която цели да бъде устойчива и всеобхватна. В този контекст е 
особено важно да се поеме ангажимент с оглед на настоящата икономическа и социална 
криза. 
Укрепването на конвергенцията и консолидирането на глобалната 
конкурентоспособност на ЕС – въз основа на модел за сътрудничество – се нареждат 
сред начините за постигане на икономическо възстановяване и водят до разработване 
на модел за развитие, основан на устойчив растеж и създаване на работни места. 
В рамките на нашата Европа са налице много различия по отношение на научния и 
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технологичния капацитет и индустриалната структура на отделните държави. 
Съществува обаче един общ елемент:  най-голямата част от европейската индустрия и 
тази, която допринася най-много за трудовата заетост, се състои от малки и средни 
предприятия. Все повече механизми съответно бяха създадени през последните години 
с оглед осигуряване на тяхното по-широко участие. Въпреки това увеличаването на 
броя не постигна желания ефект и това е една от слабостите на настоящата рамка. 
Липсата на участие се дължи до известна степен на факта, че съществуващите схеми са 
по-подходящи за академични институции и големи дружества. Ето защо е необходимо
да се гарантира, че съществуващите схеми и програми не прилагат еднакво третиране 
спрямо неща, които по дефиниция са различни. С тази цел аз предложих модел, 
състоящ се от три равнища, съгласно диаграмата по-долу.

За да дам един пример – в случая с академичните институции резултатите от даден 
проект се измерват чрез броя на публикациите или цитиранията или чрез признаването 
от страна на колегите, докато в случая с малките или средните предприятия понятието 
„резултат“ е по-вероятно да се изрази във възможността да се пусне даден продукт или 
услуга на пазара.
Накратко, целта на горепосочения модел е да се даде възможност на съществуващите 
програми и схеми да работят по-ефикасно във връзка с новите схеми и да се преодолее 
настоящата неравнопоставеност по отношение на достъпа и участието.

Съгласуваност и всеобхватност на европейската система за научни изследвания и 
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иновации, която обхваща всички сфери – от университетите до пазара, като 
същевременно позволява по-ефективно участие на гражданите и на лицата, които по 
традиция остават извън този процес, прозрачност и определяне на ясни правила: това са 
думите, които биха могли да обобщят предложенията в настоящия доклад.


