
AD\872948BG.doc PE465.040v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2011/2107(INI)

12.7.2011

СТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно "Зелена книга: От предизвикателствата към възможностите —
изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на 
научните изследвания и иновациите"
(2011/2107(INI))

Докладчик по становище: Hermann Winkler



PE465.040v02-00 2/7 AD\872948BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\872948BG.doc 3/7 PE465.040v02-00

BG

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. припомня, че научните изследвания и иновациите са двигатели от основно значение 
за ЕС, за да може той да запази и укрепи своята конкурентна позиция, и изтъква 
значителния принос на политиката на сближаване за развитието на 
научноизследователската дейност и иновациите в регионите; във връзка с това 
подчертава, че значението на регионалната помощ за иновации, научни изследвания 
и предприемачество основателно е нараснало през десетилетията; отбелязва, че 
около 86  милиарда евро под формата на средства за политиката на сближаване -
около 25% от целия бюджет за политиката на сближаване - са предвидени за тези 
цели, и изисква от Комисията да анализира дали проектите за иновации, които се 
финансират от структурните фондове, могат да получат същото равнище на 
видимост като тези, които се финансират от рамковите програми; счита, че в 
съответствие с принципите и целите на Стратегия "Европа 2020" и водещата 
инициатива "Съюз за иновации", тази тенденция следва да се запази във всички 
случаи, като устойчивото (включително по отношение на околната среда и 
обществото) развитие намери отражение в разпределянето на средства и силната и 
подкрепена добре с ресурси регионална политика бъде предварително условие в 
това отношение; призовава за ясна координация между съществуващите и новите 
инициативи в рамките на Стратегия "Европа 2020", като наред с другото насърчава 
иновациите в общество, което се основава на "публично-частни-междуличностни" 
партньорства;

2. изтъква, че е необходимо насърчаването на засилена координация и взаимодействие 
между бъдещата обща стратегическа рамка за регионална политика и бъдещата 
обща стратегическа рамка за програмите за научните изследвания и иновациите с 
цел засилване на европейските иновационни цикли; призовава Комисията да 
осигури взаимно допълване, като посочи как то трябва да се постигне на практика; 
във връзка с това изтъква възможностите за създаване на взаимодействие между 
двете политики, които взаимно гарантират своето осъществяване;  подчертава, че 
основно предизвикателство за държавите-членки и регионите е да създадат 
взаимодействие между различните инструменти за финансиране на научни 
изследвания и иновации както в публичния, така и в частния сектор и за 
финансиране на последващи действия, за да разпространяват резултатите от такива 
проекти и да ги правят видими; приканва държавите-членки да обърнат внимание на 
прилагането на тези политики на национално и регионално равнище, особено когато 
отговорностите по отношение на различните фондове на ЕС се разпределят между 
различни национални органи, с цел засилване на взаимното допълване между 
съответните програми;

3. изтъква, че когато финансовите ресурси са оскъдни, от основно значение е 
финансирането да се разпределя  за интелигентно подбрани приоритети в регионите 
с цел достигане на критична маса; 
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4. призовава, с оглед на бъдещата насоченост на политиката на сближаване по 
отношение на Стратегия "ЕС 2020", иновациите като приоритет да станат 
задължителни както за регионите по Цел 1, така и за тези по Цел 2, като този 
приоритет намери отражение в осигуряването със средства на всички равнища; 
въпреки това посочва, че определянето на цели за по-големи разходи за научни 
изследвания, развойна дейност и иновации няма да доведе само по себе си до 
резултати, освен ако тези мерки не бъдат придружени от общо структурно развитие 
в обществата; 

5. призовава Комисията като алтернатива да предложи допълнителни стимули за 
използването на субсидии от структурните фондове в областта на иновациите;

6. застъпва се за подход "отдолу нагоре" по отношение на иновациите и изтъква 
необходимостта от активното участие и ангажираност на всички местни и 
регионални заинтересовани лица в разработването и изпълнението на техните 
регионални стратегии за иновации;

7. призовава регионите, с оглед на концепцията за "интелигентна специализация", да 
развият специфични стратегии за иновации, които се основават на регионални 
компетентности, настоящи силни страни и предимства; препоръчва регионите да 
посочат начина, по който потенциалното взаимодействие между помощта от 
структурните фондове и бъдещите програми за научни изследвания и иновации 
може да се използва практически с цел създаване на силни, конкурентоспособни 
международни клъстери и регионални центрове за високи постижения и настигане 
на други региони, което да доведе до по-силна регионална икономика;

8. въпреки това изтъква, че в допълнение към индивидуалния интерес на регионите по 
отношение на икономическия растеж, като цяло ЕС следва да се разглежда като 
област на иновации, предвид едно по-добро взаимно допълване между регионите с 
цел засилване на международната конкурентоспособност; във връзка с това 
призовава за по-добра организация и координация не само между регионалните 
участници и органи, но също и между държавите-членки и европейските органи; 
във връзка с това приветства помощта на Комисията, която може да осигури на 
регионите ценна подкрепа и може да гарантира, че стратегиите са с високо качество, 
без да се поставя под въпрос принципът на субсидиарност; с оглед на това изтъква, 
че териториалното сътрудничество и финансиране за нея трябва да продължава да 
се развива;

9. призовава за по-силно междуправителствено участие в мерките на съвместно 
планиране и в рамките на "Interreg III В" с цел засилване на сътрудничеството в 
областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите в цяла Европа 
и увеличаване и засилване на участието на новите държави-членки във всички 
европейски програми за научни изследвания;

10. счита, че местните и регионални органи следва да се насърчават към иновации, 
особено чрез продължаването и засилването на инициативи като "Региони на 
знанието", "Живи лаборатории" и "Интелигентни градове", в които се насърчава 
териториалното измерение на научноизследователската и развойна дейност;
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11. подчертава, че основно изискване за подобна генерираща взаимодействие, 
интегрирана стратегия е всички въпросни органи да са наясно с всички 
възможности за финансиране; изтъква, че повишаването на обществената 
осведоменост в тази област също се финансира от структурните фондове;

12. посочва, че иновациите са широко понятие, което е преди всичко базирано на 
търсенето и потребителите, тъй като те възникват при взаимодействието с пазара; 
съзнава разликата между новите знания в научноизследователската област и 
реализирането им на практика; с оглед на това препоръчва, като необходимо 
допълнение към високите научноизследователски технологични постижения, 
поставяне на акцента на регионалното подпомагане не само върху развитие на 
високи регионални постижения главно в университетите и 
научноизследователските центрове, но също и върху подпомагане на прилагането, с 
цел насърчаване на предприятията към развитие на иновативни методи, превръщане 
на иновациите в лесно продаваеми, както и засилване на трансферите на технологии 
и обмена на ноу-хау в полза на обществото;

13. подчертава необходимостта от създаване на концепция за "път към високи 
постижения", която да доведе до подобряване на регионалните мрежи, свързващи 
научноизследователските институти, университетите, МСП и другите съответни 
заинтересовани лица с цел създаване на клъстери, регионални технологични 
платформи и центрове за високи постижения с оглед на това да се подпомогне 
участието на подобни мрежи в проекти и програми на ЕС за сътрудничество в 
областта на научните изследвания и иновациите;

14. призовава за план за действие за "път към високи постижения" за създаването на 
научноизследователска инфраструктура, в рамките на Кохезионния фонд и ЕФРР, с 
цел засилване на участието в заинтересованите държави в следващата Обща 
рамкова програма за научни изследвания и иновации;

15. подчертава, че МСП са важни за местното и регионалното развитие и икономиките 
в ЕС, както и за промишлената конкурентоспособност на Съюза като цяло, и че те 
са основните източници на заетост в него; с оглед на необходимостта да се 
гарантира, че МСП се възползват в по-голяма степен от подкрепа за 
научноизследователска дейност и иновации, счита, че регионалното подпомагане за 
иновации следва да се насочи към МСП, че следва да се намали бюрократичната 
тежест върху бенефициентите и че програмите за финансиране следва да станат по-
гъвкави;  във връзка с това подчертава, че добавената стойност на политиката на 
сближаване за превръщане на регионално ориентираните МСП в традиционни 
области на деловата сфера в по-иновативни предприятия чрез предлагане на по-
голям достъп до научни изследвания, насочени към практическото приложение, 
трансфера на технологии и иновации, развитието на умения, насърчаването на 
иновационната култура и особено интернационализирането или подпомагането на 
различни видове предприемачество чрез по-широка гама от консултантски услуги и 
лесно достъпна подкрепа, включително под формата на инициативи "за обслужване 
на едно гише" за насърчаване на МСП към обмисляне на нови възможности и по-
добро използване на предоставените им регионални ресурси; също така подчертава 
във връзка с това потенциалната добавена стойност на засиленото участие на МСП 
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в общностите на знание и иновации (ОЗИ);

16. подчертава, че с оглед сближаването и повишаването на конкурентоспособността на 
европейската икономика следва да се предприемат мерки - наред с другото, с цел 
опростяване на процедурите за участие и повишаване на осведомеността - за 
подобряване на достъпа до научни изследвания и иновации на МСП, включително 
на онези от тях, които се намират в слабо развити, отдалечени и селски райони;

17. признава валидността както на подхода за централно управление в РП7 и РПКИ, 
така и на децентрализирания подход на структурните фондове; въпреки това 
подчертава необходимостта от хармонизиране, доколкото е възможно, на правилата, 
процесите и методите при същевременно осигуряване на необходимата гъвкавост 
въпреки различията между системите на управление;  подчертава, че финансирането 
за научни изследвания и иновации на национално равнище и на равнището на ЕС 
трябва да бъде по-ефективно и по-ефикасно и че следва да се поеме ангажимент за 
неговото оптимизиране с цел развитие на стратегическа европейска програма за 
научни изследвания и иновации; счита прекомерните административни изисквания 
за сериозна пречка за постигане на целите на политиката на сближаване и поради 
това призовава за ефективни мерки за опростяване на обработването на 
безвъзмездните помощи и системите за наблюдение;

18. приветства амбициите на Комисията и на ЕИБ за допълнително използване на 
съвременните инструменти за финансиране като револвиращите фондове, в 
допълнение към механизмите за финансиране с поделяне на риска, с оглед 
привличане на повече частни инвеститори и по-ефикасно използване на наличното 
публично финансиране; изрично препоръчва на заинтересованите лица на 
регионално равнище да се възползват от тези възможности;

19. призовава Комисията да засили взаимодействието между различните инструменти и 
фондове, да насърчи подход, който се основава на няколко фонда, да разгледа нови 
възможности за смесено финансиране и да разшири кръстосаното финансиране от 
структурните фондове;
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