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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. одобрява предложенията на Комисията, целящи опростяване на административните 
формалности на рамковите програми за научни изследвания, по-специално 
постепенното въвеждане на финансиране, основаващо се на постиженията;

2. приветства настоящото обмисляне от страна на европейските институции на 
необходимостта от опростяване на политиката за регионално развитие с оглед 
постигане на по-голяма прозрачност, по-голяма ефективност и засилване на 
правната сигурност за бенефициентите; счита, че добрите практики, които ще 
произтекат в резултат на този процес могат, да бъдат от полза за опростяване 
прилагането на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично 
развитие; 

3. счита, че различните инструменти на Европейския съюз за сближаването, 
изследванията и иновациите следва да бъдат прилагани с интегриран подход с оглед 
постигане на ефективност; следователно изтъква необходимостта да се търси 
възможност за взаимодействие между тези инструменти;

4. счита, че регионалното равнище е най-добре адаптирано за целите на 
стимулирането на изследователската дейност и иновациите поради близостта между 
университетите, държавните изследователски учреждения, големите предприятия, 
МСП и регионалните държавни органи, а именно в рамките на  "клъстери";

5. припомня, че Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично 
развитие, 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 бъдат запазени независимо от 
ограниченията, налагани на публичните разходи поради икономическата криза;

6. припомня, че инструментите на Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна дейност съсредоточават своето внимание върху тези 
два мащабни проекта в областта на високите постижения, които могат да имат 
пряко отражение върху икономическата дейност и създаването на работни места; 
уточнява, че динамиката на тези проекти в областта на високите постижения има 
положително отражение върху територията на ЕС като цяло и ефективно допълва 
териториалното измерение на политиката на сближаване.


