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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава че по отношение на иновациите може да се подходи по-ефективно на 
регионално равнище, където материалната близост укрепва партньорствата между 
участници като университети, научноизследователски организации, големи 
предприятия, малки и средни предприятия и регионални и местни органи, и по-
специално в рамките на клъстери; отбелязва, че най-динамичните технологични 
индустрии не са непременно разположени в рамките или в близост до главните 
градове, а в близост до най-иновационните университети;

2. подчертава, че действия, насочени към иновациите, следва да бъдат част от 
регионалните стратегии за интелигентно специализиране; отбелязва, че стратегиите 
за интелигентно специализиране могат да гарантират по-ефикасно и по-ефективно 
използване на публичните средства и да насърчат частните инвестиции на 
регионално равнище;

3. призовава всеки регион да инвестира в иновации и да адаптира стратегията си за 
иновации, за да се повиши нейната ефикасност, освен това да увеличи човешкия си 
капитал и да насърчи способността и желанието на предприятията си да въвеждат 
иновации и да бъдат конкурентни на световния пазар;

4. отбелязва, че факторите, вземащи решения на регионално равнище, следва изцяло 
да осъзнават потенциала за икономически растеж, който изследователските и 
иновационни дейности предлагат на всички региони, тъй като по-голямата част от 
иновациите се зараждат в зоната на взаимодействие с практиката (иновации, 
основани на търсенето и потребителите) и най-често са финансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР); следователно отбелязва, че 
доколкото дейностите в областта на иновациите не винаги или не непременно 
изискват наличието на заведения за висше образование, региони без университети и 
изследователски центрове следва също да са в състояние да развиват собствени 
иновационни възможности и да извличат максимална полза от регионалните и 
местните ресурси и активи по отношение на потенциала за иновации;

5. отбелязва, че насърчаването на иновациите на регионално равнище може да 
спомогне за намаляване на регионалните различия; въпреки това насърчава 
различните равнища (регионално, национално и европейско) да координират 
усилията си по-ефективно като част от планирането на научноизследователски и 
развойни дейности в цяла Европа;

6. посочва, че иновациите – както в изготвянето на политиките, така и в дейностите на 
предприятията и научноизследователските центрове – са от основно значение за 
допълването на политиката на ЕС за териториално сближаване и по своето естество 
могат решително да допринесат за постигането на целите на сближаването и 
преодоляването на пречките, съществуващи в това отношение в области със 



PE458.643v02-00 4/7 AD\861338BG.doc

BG

специфични географски и демографски характеристики;

7. призовава държавите-членки да насърчат бизнес уменията на младите европейци 
чрез приемането на национални планове за интегриране на иновациите във всички 
сектори и на всички равнища на образованието; посочва, че най-доброто средство за 
изпълнението на тези планове и насърчаването на иновациите в Европа е 
посредством тясното сътрудничество между публичния и частния сектор;

8. отбелязва, че, тъй като иновацията е комплексно понятие, е необходимо да бъдат 
засилени усилията за въвеждане на нетехнологични иновации и че в този контекст 
следва да се разпространяват най-добри практики по отношение на този вид 
иновации, както и че следва да бъдат уточнени правилата и условията, уреждащи 
достъпа до финансиране по линия на ЕС въз основа на открит и всеобхватен 
подход;

9. обръща внимание на приноса на културното многообразие за иновациите; счита в 
тази връзка, че действията за опазване и насърчаване на регионалното културно 
многообразие следва да получат важна роля в политиката за иновации;

10. подчертава, че с цел да се увеличи потенциалът за иновации на регионите на Европа 
е необходимо да се приложи на регионално, национално равнище и на равнище на 
ЕС координация и взаимодействие между политиките в областта на сближаването, 
научноизследователската дейност и иновациите и техните инструменти с цел 
постигането на тяхната ефективност; в този контекст подчертава необходимостта от 
търсене на инструменти за премахване на пречките пред такива взаимодействия, за 
намаляване на бариерите между програмите и прочуване на възможностите за по-
нататъшно опростяване, по-специално чрез хармонизиране на правилата относно 
прилагането на посочените инструменти, одитът и допустимостта на свързаните с 
тях разходи;  счита, че е важно да продължи опростяването на процедурите за 
използване на средства на ЕС с оглед гарантиране на тяхната гъвкавост и 
намаляване на бюрокрацията за научните работници и новаторите, което да им 
позволи да отделят повече време за действителната им работа; 

11. подчертава ключовата роля на регионите в изготвянето на политики за стимулиране 
на иновациите на национално равнище; въпреки това посочва, че в много държави-
членки регионалните и местните бюджети са недостатъчни, а националните 
бюджети за иновации са ниски; 

12. подчертава необходимостта да бъдат разкривани „дремещи новатори“, по-
специално сред малките и средни предприятия; изтъква важната роля на 
посредническите организации при разкриването на „дремещи новатори“, чрез 
предоставяне на стимули, консултация и подкрепа за иновациите; отбелязва, че тези 
организации следва да бъдат укрепени и че за тях следва да се разработи програма,
имаща за цел подобряване на обучението, квалификацията и опита, и в бъдеще 
значението на моделите на двойно професионално образование следва да се 
увеличи;

13. подчертава значението на човешкия капитал в иновациите; обръща внимание в тази 
връзка на ролята на Европейския социален фонд (ЕСФ) за ученето през целия живот 
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за работниците;

14. отбелязва, че добре функциониращ подход на многостепенно управление е 
предварително условие за успешното определяне и изпълнение на целите на 
политиката за иновации; в това отношение посочва, че регионалната политика 
разполага с консолидирана методология по отношение на интегрирания подход и 
предлага добре разработена система на управление, която е в състояние да 
мобилизира местните инвестиции;

15. счита, че иновационното измерение трябва да бъде правилно интегрирано във 
всички програми на ЕС за финансиране, включително Кохезионния фонд, като по 
този начин се гарантира съществено равнище на финансиране, съизмеримо с 
нуждите на всички заинтересовани страни в областта на иновациите;

16. подчертава необходимостта от укрепване на връзките между финансирането чрез 
бюджетните инструменти на ЕС и финансирането по линия на ЕИБ; признава 
потенциала на тези източници на финансиране за привличане на заемни средства с 
цел инвестиции и призовава за тяхното укрепване, най-вече по отношение на 
Jeremie и Jessica; подчертава необходимостта от разработване на инструменти за 
финансиране, които са насочени към специфичните обстоятелства и нужди на по-
малките предприятия и към значителното опростяване на процедурите за достъп до 
финансирането;

17. призовава Комисията да разгледа въпроса за многофондови програми за държавите-
членки и регионите, които желаят да ги използват; счита, че това ще допринесе за 
работата по по-интегриран и гъвкав начин и ще увеличи ефективността на 
взаимодействието между различните фондове (структурните фондове и рамковите 
програми за научноизследователска и развойна дейност);

18. подчертава колко е важно да се прави разлика между иновациите и научните 
изследвания; посочва, че иновациите са комплексен многопластов социално-
икономически процес, който включва усилия да се увеличат разходите за 
научноизследователска и развойна дейност, подкрепа за малките и средни 
предприятия и за високотехнологичните дейности, и е насочен към разработването 
на интегрирани системи въз основа на характеристиките и спецификите на 
различните територии;

19. счита, че политиката за иновации трябва да бъде свързана с политиките в областта 
на образованието, обучението и пазара на труда; препоръчва усилия за 
мобилизиране на гражданите и работниците в подкрепа на процеса на промяна чрез 
определяне и прилагане на интегриращи политически стратегии за иновации с оглед 
ускоряване на разработването на иновационни продукти и услуги и проправяне на 
път към по-висока заетост и растеж;

20. приветства предложението за лансиране на европейски партньорства за иновации 
като средство за обединяване на заинтересованите лица от различните политически 
сфери, сектори и държави, за да се ускори иновацията с цел справяне с основни 
обществени предизвикателства; отбелязва, че партньорствата и инструментите в
областта на регионалната политика, които са насочени към посочените 



PE458.643v02-00 6/7 AD\861338BG.doc

BG

предизвикателства, по-специално относно Европейските групи за териториално 
сътрудничество, следва да бъдат по-добре синхронизирани и действително 
достъпни за различните региони, и че партньорствата следва да извличат ползи от 
опита, натрупан чрез съществуващите национални и регионални инициативи със 
сходни характеристики; за тази цел призовава за по-тясно сътрудничество между 
регионите, особено чрез програми, включващи обмен, инициативи за обучение и 
обмен на добри практики; призовава за подобряване на достъпа на малките и средни 
предприятия до подкрепа за научни изследвания и иновации; 

21. счита, че трябва да се даде приоритет на насърчаването на развитието на култура на 
иновации на регионално равнище както сред предприемачите, младите хора, които 
преминават през професионално обучение и работниците, така и сред партньорите, 
които влияят върху търговските дейности, като публични органи, отговорни за 
вземането на решения на регионално равнище, научноизследователски центрове, 
бизнес клъстери и финансиращи органи, които в много случаи не са достатъчно 
осведомени за капацитета за иновации на предприятията в съответните региони, по-
специално за този на малките и средни предприятия (включително 
микропредприятията и занаятчийските предприятия);

22. подчертава, че цялостният потенциал за иновации на регионите на ЕС трябва да 
бъде мобилизиран с цел постигане на целите на „Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и изтъква, че бъдещата регионална политика 
следва да разглежда посоченото предизвикателство като основен приоритет; счита, 
че всички цели на регионалната политика следва да бъдат превърнати в приоритет и 
подчертава необходимостта да се гарантира, че конкурентоспособността на Европа 
се осигурява чрез световни стандарти;   призовава промишлеността да бъде 
включена в екологичните иновации, тъй като предприемачите имат много важна 
роля в по-широкото разпространение на тези иновации на регионално равнище; 
отбелязва в това отношение, че информирането на предприемачите – чрез показване 
на нови бизнес възможности – ще бъде от съществено значение за успеха на 
стратегия, насочена към развитието на ефективни по отношение на ресурсите 
икономики и устойчиво развити промишлени отрасли. 
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