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Въведение

Целта на този работен документ е да очертае необходимостта от изготвяне на доклад за 
изпълнението, да разясни възприетия подход и методологията, която докладчикът ще 
използва. Настоящият документ ще съдържа основните въпроси, които следва да бъдат 
анализирани в проектодоклада, и представя първоначалния отговор на докладчика на 
тези въпроси.

 Цел и обхват на доклада

Европейският парламент има за цел да увеличи дейностите и влиянието си по 
отношение на изпълнението по време на 7-ия си законодателен мандат. Всяка 
парламентарна комисия може да изготвя така наречения доклад за изпълнение, който 
представлява доклад относно транспонирането на законодателството на ЕС в 
националното законодателство и съответното му изпълнение и прилагане в държавите-
членки.

По отношение на политиката за сближаване законодателната рамка се състои от пряко 
приложими правила, чиито мерки за изпълнение се определят от регламенти на 
Комисията или решения на Комисията, които не се внасят в Парламента.

Докладчикът предлага, в контекста на предстоящото преразглеждане на политиката за 
сближаване, докладът за изпълнението да анализира дали законодателството се прилага 
правилно от държавите-членки.

По време на 6-ия законодателен мандат комисията изготви проект за доклад за 
изпълнение с докладчик Miroslav Mikolášik, озаглавен „Прилагането на регламента 
относно структурните фондове през периода 2007–2013 г.: резултатите от преговорите 
във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните програми“. Новият 
доклад ще бъде съсредоточен върху насоките в оперативните програми.

Докладът по собствена инициатива ще има двустранна цел: на първо място, ще 
анализира как държавите-членки и регионите изпълняват индикативната рамка на 
Стратегическите насоки на Общността за периода 2007–2013 г., и по-конкретно Насока 
1.2 „Подобряване на познавателната и иновационна дейност с цел постигане на растеж“
в техните национални стратегически референтни рамки (НСРР) и оперативни програми.
На второ място, докладът ще анализира синергията между политиката за сближаване и
рамковите програми, свързани със знанието и иновациите (Седма рамкова програма за 
научни изследвания и технологично развитие и Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации).

Понякога националните и регионалните схеми за финансиране на ЕС остават 
некоординирани. Но следва да се отбележи, че политиката за сближаване на ЕС и 
политиките за научни изследвания, развитие и иновации имат една и съща цел: да 
разгледат основните предизвикателства пред Европейския съюз и да подпомогнат 
създаването на модел на ЕС, основан на икономически растеж, социална отговорност и 
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устойчиво развитие. Един от трите приоритета на политиката за сближаване е 
насърчаването на иновации, предприемачество и знание.

 Преглед на постигнатото и методология

От 1993 г. насам са публикувани редица съобщения на Комисията и Европейския 
парламент за проучвания и доклади относно синергията между политиката за научни 
изследвания и технологично развитие и политиката за сближаване. При изготвянето на 
този инициативен доклад докладчикът възнамерява да вземе предвид широк набор от 
документи, които имат отношение към въпроса. По-голямата част от тях вече могат да 
бъдат изброени в работния документ.
Доклади на комисията по регионално развитие (6-и законодателен мандат)

 Доклад относно приноса на бъдещата регионална политика към иновационния 
капацитет на Европейския съюз (Докладчик: Mieczysław Edmund Janowski, 
UEN);

 Доклад относно прилагането на регламента относно структурните фондове през 
периода 2007–2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните 
стратегии за сближаване и оперативните програми (Докладчик: Miroslav 
Mikolášik PPE-DE).

Проучвания, възложени от Европейския парламент

 Синхронът между 7-ата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, 
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и структурните 
фондове (2007 г.);

 Към териториализация на европейските политики за научни изследвания и 
развитие и за иновационна дейност (2009 г.);

Доклади за напредък в областта на сближаването: Петият доклад за напредъка в 
икономическото и социалното сближаване подчертава важната роля на определени 
сектори и на икономическото преструктуриране в регионалното развитие. Съгласно 
Шестия доклад за напредъка креативността и иновациите имат изключително важно 
регионално измерение.

Основни съобщения на Комисията:

Между края на 2006 г. и май 2008 г., когато беше завършена процедурата за одобрение 
на оперативните програми, бяха публикувани редица съобщения на Комисията, които 
подчертаваха новия фокус на политиката за сближаване, свързан с изпълнението на 
целите на Лисабонската стратегия, като в същото време поддържаха основната й цел за 
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намаляване на несъответствията между държавите-членки и регионите:

 COM(2007) 474, Конкурентоспособни европейски региони чрез 
научноизследователска дейност и иновации – Принос за постигането на по-
висок растеж и на повече и по-добри работни места

 COM(2007) 798, Изпълнение на Лисабонската стратегия за растеж и работни 
места посредством политиката за сближаване на ЕС от държавите-членки и 
регионите, 2007–2013 г.

 COM(2008) 301, относно резултатите от преговорите във връзка със стратегиите 
и програмите на политиката за сближаване за програмния период 2007–2013 г.

 COM(2009) 617, 20-и годишен доклад за изпълнението на структурните фондове 
(2008 г.)

Съобщението относно резултатите от преговорите във връзка със стратегиите и 
програмите на политиката за сближаване за програмния период 2007–2013 г. 
предоставя подробна информация относно тълкуването и спазването от страна на 
държавите-членки на Стратегическите насоки за сближаване при изготвянето на 
техните национални стратегически референтни рамки и съответно оперативни 
програми, адаптирани така, че да отговарят на техните специфични ограничения и 
изисквания. По този начин моделът на стратегическата политика показва, че 
държавите-членки, включително наскоро присъединилите се към Европейския съюз, са 
положили значителни усилия да ускорят инвестирането в целите на Лисабонската 
стратегия.

Конкурентоспособни европейски региони чрез научноизследователска дейност и 
иновации – Практическо ръководство за възможностите за финансиране от ЕС за 
научни изследвания и иновации: ръководството има за цел да помогне на 
потенциалните бенефициенти да определят най-подходящата схема за финансиране, 
като предоставя описание на трите източника на финансиране и възможностите за 
комбинирането им. То също така подчертава ролята на националните и регионалните 
органи за гарантирането на най-доброто усвояване на тези инструменти.

В допълнение към горепосоченото докладчикът ще вземе предвид и работата, 
извършена от Комитета за научно-технически изследвания към Европейския съюз и 
Европейския консултативен съвет за научни изследвания през 2007 г. и очаква 
финализирането на работния документ на службите на Комисията, който се изготвя в 
момента, представящ конкретни примери на синергия.

Контекст

 Съсредоточаване върху научноизследователската и развойна дейност и 
иновациите

Политиката за сближаване е насочена към три приоритета, като единият от тях е 
насърчаването на иновациите, предприемачеството и растежа на икономика, основана 
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на знание, чрез капацитет за научни изследвания и иновации, включително нови 
информационно-комуникационни технологии.

Научноизследователската и развойната дейност и иновациите могат да помогнат на 
Европейския съюз да постигне своите цели за растеж. Поради това политиката за 
сближаване е насочена и към инвестициите, които укрепват конкурентоспособността на 
ЕС в дългосрочен план, като например предприемачеството, достъпа до финансови 
средства за МСП, човешкия капитал, ИКТ, зелените технологии и енергийната 
ефикасност. Поради това политиката за сближаване е свързана с Лисабонската 
стратегия. През периода 2007–2013 г. се обръща по-голямо внимание на иновациите, за 
които са отделени 86 млрд. евро.

Също така е важно да бъде разбран различният контекст, в който функционират двата 
основни източника на финансиране – Седмата рамкова програма и структурните 
фондове. В Седмата рамкова програма транснационалното сътрудничество е общото 
правило. Точно обратното, в структурните фондове транснационалното сътрудничество 
(чрез целта за териториално сътрудничество) е изключение, като общото правило е 
осъществяване на програми в рамките на държавите-членки.

 Синергия между политиката за сближаване и рамковите програми, 
свързани с познавателна и иновационна дейност, и добавената стойност на 
модела на ЕС за финансиране

Насока 1.2 „Подобряване на познавателната и иновационна дейност с цел постигане на 
растеж“ от Стратегическите насоки на Общността гласи, че синергията между 
политиката за сближаване и рамковите програми е от изключителна важност за 
взаимното утвърждаване на политиките за научноизследователска дейност и за 
сближаване на регионално ниво. Освен това политиката за сближаване играе две роли: 
подпомага изпълнението на регионалните стратегии и планове за действие в областта 
на иновациите и допринася за изграждането на иновационния и научноизследователски 
капацитет на регионите.

 Динамика на момента и политическа тежест на доклада

В момент на икономическа криза ЕС и държавите-членки вече осъзнаха 
необходимостта от подпомагане на конкурентоспособността в ЕС чрез инвестиции в 
политиката за сближаване и нейните процедури през 2009 г.

Освен това Парламентът трябва да представи своята гледна точка в обсъждането на 
бъдещето на политиката за сближаване. Той следва да обсъди възможните подобрения 
въз основа на направени оценки.

Първоначални бележки на докладчика

Докладчикът счита, че в основата на доклада следва да се постави проучването на 
добавената стойност на структурните фондове, отпуснати за иновации. Ние 
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разглеждаме възможностите за икономически растеж и начините, по които синергията 
може да допринесе за този растеж.

- анализ на средствата, отделени за иновации и научноизследователска и развойна 
дейност в оперативните програми: за да бъде разбран напълно потенциалът на 
синергията, е необходимо да се разбере как насоките са приложени на практика в 
оперативните програми.

- анализ на синергията между структурните фондове и Седмата рамкова програма 
и Програмата за конкурентоспособност и иновации: докладчикът иска да разгледа 
различните начини за смесване на източниците на финансиране на ЕС, включително 
смесено финансиране, допълнително или последователно финансиране и финансиране 
от няколко източника в един и същи клъстер или мрежа.

Процедура

Настоящият работен документ ще бъде основа за обсъждане в комисията по регионално 
развитие на заседанието й през декември 2009 г. Той не съдържа пълен анализ на 
позицията на докладчика, която ще бъде подробно изложена в проектодоклада.

Докладчикът би желал да прикани всички членове на комисията по регионално 
развитие да вземат активно участие в обсъждането през декември, като представят свои 
идеи, гледни точки и предложения.


