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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

1. изтъква значението на научноизследователската и развойна дейност за целите на 
справянето с най-големите предизвикателства, пред които е изправен Европейския 
съюз, във връзка със стратегията "ЕС 2020"; припомня, че политиката на 
сближаване съществено допринася за финансирането на научноизследователска и 
развойна дейност в регионите;

2. приветства предложенията на Комисията, целящи опростяване на 
административните процедури за сложната и скъпа тръжна процедура и за 
процедурата за изпълнение на научноизследователските рамкови програми, по-
специално постепенното въвеждане на финансиране, основаващо се на 
постиженията, и фиксирани ставки за служителите, работещи по съответните 
проекти; предлага т.нар. правило "един проект за всяка тема" да бъде преразгледано 
и насърчава въвеждането на по-гъвкав възходящ тематичен подход за ускоряване 
процеса на реализация на новаторските идеи; при все това изтъква, че поради 
непредвидимостта, присъща на научноизследователската дейност, проектите, чиито 
резултати не могат да бъдат ясно очертани предварително, имат също така своята 
стойност; отбелязва също така, че следва да бъде ясно как да бъдат тълкувани 
правилата за провеждане на одит, за да се направи ясно разграничение между 
възможните нередности и преднамерените измами;

3. приветства текущите разисквания на институциите на ЕС относно нуждата от 
опростяване на политиката за регионално развитие, за да бъде тя превърната в по-
прозрачна, по-достъпна за участниците, на които не достигат финансови средства, и 
по-ефективна, както и за да се осигури по-голяма правна сигурност за 
бенефициентите; счита, че добрите практики, които могат да бъдат установени в 
хода на този процес, могат да бъдат от полза за опростяване прилагането на 
Седмата рамкова програма;

4. изтъква, че достъпът на бенефициентите до проекти в сферата на научните 
изследвания и иновациите изисква висок технически капацитет и задълбочено 
познаване на административните и финансовите процедури и следователно, че този 
достъп е изключително затруднен за по-малките кандидати като МСП и по-малките 
изследователски институти, помещаващи се в периферните региони; припомня, че 
90% от предприятията в Европа са МСП и че е необходимо да се гарантира пълното 
им и ефективно ангажиране в използването на ресурсите на Седмата рамкова 
програма

5. счита, че различните инструменти на Европейския съюз за сближаването, научните 
изследвания и иновациите следва да бъдат прилагани с интегриран подход с оглед 
гарантиране на тяхната ефективност; изтъква необходимостта да се търси 
взаимодействие между тези инструменти, за да се елиминират пречките пред 
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подобни взаимодействия, по-специално чрез хармонизиране на правилата за 
провеждането на одит и допустимостта на разходите, за да се опрости прилагането 
от страна на бенефициентите;

6. счита, че изследователската дейност и иновациите могат да бъдат насърчени на 
регионално равнище благодарение на близостта между университетите, държавните 
научноизследователски органи, големите предприятия, МСП и регионалните и 
местни публични органи, например в рамките на клъстъри; отбелязва също така, че 
засилването на изследователската дейност и иновациите на регионално равнище 
може да спомогне за намаляване на социалните и регионални различия; насърчава 
също така по-ефективното координиране на усилията за планиране на 
научноизследователската и развойна дейност на европейско равнище от страна на 
органите на различно равнище (регионално, национално и общностно); също така 
изтъква необходимостта от изграждане на по-добри връзки между академичните 
среди и промишлеността; 

7. припомня, че Седмата рамкова програма, по подобие на политиката за регионално 
развитие, се основава на принципите за партньорство и съфинансиране; уточнява 
колко е привързан към тези принципи за добро управление и изисква те да 
продължат да бъдат прилагани независимо от ограниченията, налагани на 
публичните разходи поради икономическата криза;

8. припомня, че Седмата рамкова програма съсредоточава своето внимание върху 
широкомащабни проекти , които има вероятност да окажат осезаемо въздействие 
върху икономическата дейност, иновациите в продуктовото планиране и 
гарантирането на продукция с висока добавена стойност, като по този начин се 
създадат работни места и ЕС да бъде по-добре оборудван о оглед неговата 
конкурентоспособност в световен мащаб; изтъква, че динамиката, създадената от 
проектите в областта на високите постижения както в приложната, така и в 
съществената изследователска дейност, е от полза за всички на територията на ЕС, 
независимо от тяхното текущо развитие в областта на научното развитие, по-
специално ако се постигне взаимодействие със средствата, предназначени за 
регионалната политика и това ефективно се добавя към първичната цел за 
сближаване на инструментите на политиката за сближаване, което се изразява в 
съгласуваност както по отношение на балансираното развитие, така и по отношение 
на конкурентоспособността; все пак отбелязва, че следва да се обърне специално 
внимание на по-малките проекти, които вероятно също могат да имат конкретно 
въздействие, като например се засили връзката между иновациите и социалната 
интеграция;

9. иска от Комисията да публикува анализ за равнищата на участие на отделните 
държави-членки в Седмата рамкова програма; 

10. изтъква, че увеличаването на регионалните различия по отношение на 
възможностите за развитие на научноизследователска и развойна дейност е 
предизвикателство, на което трябва да се отговори не само в рамките на политиката 
за сближаване, но и посредством самата политика за научноизследователска 
дейност и иновации;
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11. счита, че следва да се насърчава обменът на специалисти, без да се стимулира 
изтичането на мозъци от ЕС към други части на света и в рамките на ЕС от по-
бедните към по-богатите страни, което би подкопало европейската политика за 
сближаване.
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