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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. счита, че високите научни постижения и конкурентоспособността трябва да останат 

основополагащите принципи на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и 

нововъведения, като ЕСИ фондовете следва да имат за цел регионален растеж и 

сближаване; следователно е против всички критерии или квоти в новата Рамкова 

програма, които имат за цел да повлияят върху географското разпространение или 

сближаването; призовава Комисията да направи оценка на инструмента за подкрепа 

на „Хоризонт 2020“ с наименование „Разпространяване на високите научни 

постижения и разширяване на участието“ и ако той се окаже успешен, да запази 

този инструмент и в Деветата рамкова програма, за да постигне балансирано 

развитие на научноизследователските дейности в целия ЕС; 

2. отбелязва, че Рамковата програма и ЕСИ фондовете имат разлики и прилики по 

отношение на целите и акцентите; отбелязва, че въвеждането в Регламента за 

общоприложимите разпоредби на тематична цел 1 за подобряване на научните 

изследвания, технологичното развитие и нововъведенията силно увеличи 

внедряването на резултатите от научните изследвания; счита, че трябва да се 

направят допълнителни усилия за постигане на максимум положителни 

взаимодействия на равнище програми и на равнище проекти; насърчава Комисията 

да анализира допълнително териториалните модели на разходите по програмата 

„Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондовете, за да се определят конкретни области, при 

които следва да се увеличат положителните взаимодействия по отношение на 

разпределението на финансирането и да се създаде база от данни с най-добри 

практики за проекти, както и да се посочат пътеки за евентуални бъдещи полезни 

взаимодействия; 

3. припомня бюджетния пилотен проект на ЕС „Път към високи постижения“ (S2Е), 

който продължава да подкрепя региони на 13 държави членки във връзка с 

развитието и използването на положителните взаимодействия между ЕСИ 

фондовете, програма „Хоризонт 2020“ и други програми на ЕС за финансиране; 

4. счита, че стратегия в областта на научните изследвания и нововъведенията за 

интелигентна специализация (RIS3) е подходящо средства за изграждане, 

реформиране и засилване на екосистемите за регионални нововъведения; посочва, 

че въз основа на определените в RIS3 приоритети следва да се развива 

междурегионално сътрудничество, тъй като това ще даде възможност за създаване 

на вериги на добавената стойност в рамките на ЕС; изисква Комисията да засили по-

нататъшното развитие на Европейски институт за нововъведения и технологии и 

работещи в областта на нововъведенията общности (EIT KICs) в рамките на 

центровете RIS3; призовава Комисията, държавите членки и регионите да засилят 

усилията си за подобряване на качеството на стратегиите за интелигентна 

специализация и ефективното прилагане на техните стратегии; 

5. счита, че ЕСИ фондовете могат да се използват за изграждане и засилване на 

инфраструктура и капацитет за научни изследвания и нововъведения (НИН), което 
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подпомага държавите членки да постигат високи постижения в областта на НИН; 

посочва, че ЕСИ фондовете могат да се използват за трансфер на нововъведения, 

насърчаване на публични и частни инвестиции в НИН и за развитие на връзки и 

положителни взаимодействия между предприятия, изследователски и развойни 

центрове и сектора на висшето образование; изразява своето желание ЕСИ 

фондовете да се използват за насърчаването на експертни и свързани с 

нововъведенията центрове, особено тези с европейски интерес; 

6. счита, че ефективни инвестиции в научни изследвания и нововъведения от ЕСИ 

фондовете могат да се осъществят единствено ако държавите членки разполагат с 

адекватни рамкови условия; припомня значението на изпълнението на релевантните 

предварителни условия в политиката на сближаване като тези в областта на 

интелигентното специализиране, за да се гарантира, че ЕСИ фондовете имат 

значително въздействие върху нововъведенията; призовава, следователно, към 

силна и балансирана връзка между специфичните за държавите препоръки за 

структурни реформи в областта на НИН и инвестиции в в тази област; 

7. призовава държавите членки да подобрят условията за нововъведения, научни 

изследвания и развитие, в частност с цел повишаване на съчетаните публични и 

частни инвестиции в научни изследвания и развитие до 3 % от БВП до 2020 г. и 

засилване на дейностите в областта на НИН в по-слабо развитите региони в 

частност; отбелязва че има ясна връзка между националните инвестиции в научни 

изследвания и развитие и количеството успешни заявления за кандидатстване по 

проекти по линия на Рамковите програми; 

8. счита, че съществува необходимост от включване на по-силни стимули за 

използване на ЕСИ фондовете за инвестиции в научни изследвания и 

нововъведения, когато има специфични за държавите препоръки в този смисъл или 

когато са идентифицирани слабости; стига до заключението, че ЕСИ фондовете за 

инвестиции в научни изследвания и нововъведения предоставят 65 милиарда евро за 

периода 2014-2020 г.; предлага следователно създаденият резерв за изпълнение на 

ЕСИ фондовете в държавите членки да се използва за инвестиране на съществен дял 

от  постъпленията от Структурните фондове в НИН; 

9. приветства принципа и потенциала на „Печата за високи постижения“ като печат за 

качество за положителните взаимодействия между ЕСИ фондовете и „Хоризонт 

2020“, но отбелязва, че той не е в достатъчна степен прилаган на практика, поради 

липсата на финансови средства в държавите членки; счита, че проекти, които са 

били представени за финансиране съобразно „Хоризонт 2020“, преминали са през 

строги критерии на подбор и отпускане на средства с положителен резултат, но не е 

било възможно финансирането им поради бюджетни ограничения, следва да бъдат 

финансирани от ресурси от ЕСИ фондовете, ако тези ресурси са налични за тази 

цел; изтъква, че сходен механизъм следва също така да бъде дефиниран за 

съвместни научноизследователски проекти; 

10. изразява съжаление относно факта, че бюджетът на програма „Хоризонт 2020“ е 

намален с 2,2 милиадра евро, за да бъде финансиран гаранционният фонд на ЕФСИ; 

счита, че ЕС трябва да остане конкурентоспособен в международен план и не следва 

да губи своя потенциал в областта на научните изследвания и нововъведенията; 
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подчертава, че РП9 и ЕСИ фондовете трябва да получат подходящ бюджет в 

рамките на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., за да могат да 

предоставят подходяща подкрепа за научни изследвания; предлага следователно да 

се увеличи бюджетът за РП9 до общ размер от 100 милиарда евро, включително по-

голям бюджет специално за инструмента за МСП, които следва да се осигурят за 

цялата продължителност на програмата; 

11. призовава Комисията, при изготвянето на Деветата рамкова програма и бъдещите 

разпоредби за ЕСИ фондовете, да гарантира подобряване и опростяване на 

рамковите условия, така че да се засилят положителните взаимодействия и 

взаимното допълване между специфичните за сектори политики в областта на 

научните изследвания и нововъведенията, Структурните фондове и фондовете и 

програмите за научни изследвания и нововъведения. изтъква, че РП9 следва да 

продължи да се съсредоточава основно върху проекти на по-ниски или на средно 

високи равнище на технологична готовност (ТГ), като проектите на високи ТГ 

следва да останат основно в областта на ЕСИ фондовете; 

12. отбелязва, че правилата за държавните помощи се прилагат за ЕСИ фондовете, но 

не и за програма „Хоризонт 2020“, а тези два финансови инструмента могат да 

финансират подобни проекти със сходни цели; подчертава, че това води до ненужни 

проблеми във връзка с положителните взаимодействия между тези фондове; 

подчертава, че подход на „равно третиране“ по отношение на процедурите, 

например в областта на правилата за държавната помощ и разходите за допустимост 

за ЕСИ фондовете и РП, следва да стане водещият принцип; настоятелно приканва 

Комисията да предложи преглед на релевантните правила в областта на държавната 

помощ, особено по отношение на проекти по линия на Печата за високи 

постижения, и да определи кои проекти няма да попадат в рамките на приложното 

поле на правилата за държавната помощ. 
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