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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена 
към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), извършващи 
научноизследователска и развойна дейност, предприета от няколко държави-
членки
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0514),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 169 и 172 б от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0281/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по промишленост, изследвания и енергетика и 
становището на комисията по бюджети (А6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в предложението или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 20

(20) С оглед на ефикасното изпълнение 
на съвместната програма Eurostars, 
специалната изпълнителна структура 
следва да предостави финансова 
подкрепа на трети страни, участващи в 
съвместната програма Eurostars, избрани 
след покани за представяне на 

(20) С оглед на ефикасното изпълнение 
на съвместната програма Eurostars, 
специалната изпълнителна структура
следва да предостави финансова 
подкрепа на трети страни, участващи в 
съвместната програма Eurostars, избрани 
след покани за представяне на 
предложения. Предоставянето на 
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предложения. тази финансова подкрепа на трети 
страни и плащането й следва да бъде 
прозрачно и небюрократично.

Изменение 2
Съображение 19

(19) Общността трябва да разполага с 
правото да намали финансовата си 
вноска в случай, че съвместната 
програма Eurostars се прилага 
неправилно, частично или със забавяне 
във времето, или ако участващите 
държави-членки и другите участващи 
държави не участват, участват частично 
или закъсняват с финансирането на 
съвместната програма Eurostars, при 
условията, описани в споразумението, 
което предстои да бъде сключено между 
Общността и специалната изпълнителна 
структура.

(19) Общността трябва да разполага с 
правото да намали или да откаже
финансовата си вноска в случай, че 
съвместната програма Eurostars се 
прилага неправилно, частично или със 
забавяне във времето, или ако 
участващите държави-членки и другите 
участващи държави не участват, 
участват частично или закъсняват с 
финансирането на съвместната програма 
Eurostars, при условията, описани в 
споразумението, което предстои да бъде 
сключено между Общността и 
специалната изпълнителна структура.

Изменение 3
Съображение 20 а (ново)

(20а) В случай, че е определена 
класификация на бенефициерите, 
съответният списък следва да бъде 
задължителен за отпускането на 
финансови средства от вноската на 
Общността и от националните 
бюджети, предназначени за проекти 
на Eurostars.

Изменение 4
Съображение 27 а (ново)

(27a) Контролът по изпълнението на 
съвместната програма Eurostars
следва да бъде икономически 
ефективен и да не налага ненужни 
тежести върху МСП, които 
участват в програмата. 
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Изменение 5
Член 2, точка д)

д) поемане от страна на участващите 
държави-членки и другите участващи 
държави на ангажимент да участват във 
финансирането на съвместната програма 
Eurostars и ефективно изплащане на 
финансовите им вноски, по-специално 
по отношение на финансирането на 
участници в одобрените въз основа на 
обявените покани за предложения по 
съвместната програма Eurostars проекти;

д) поемане от страна на участващите 
държави-членки и другите участващи 
държави на ангажимент да участват във 
финансирането на съвместната програма 
Eurostars и ефективно изплащане на 
финансовите им вноски, по-специално 
по отношение на финансирането на 
участници в одобрените въз основа на 
обявените покани за предложения по 
съвместната програма Eurostars проекти, 
като се гарантира, че плащанията се 
извършват в рамките на определения 
период от специалната изпълнителна 
структура.

Обосновка

Since SMEs are particularly hard hit by late payments the Community has to avoid late 
payments by finding an efficient monitoring scheme

Изменение 6
Член 4

Условията за изплащане на финансовата 
вноска на Общността и правилата, 
свързани с финансовата отговорност и 
правата върху интелектуалната 
собственост, а също и подробните 
правила за предоставянето на финансова 
помощ от страна на специалната 
изпълнителна структура за трети 
страни, се установяват с общо 
споразумение, което предстои да бъде 
сключено между Комисията, от името 
на Общността, и специалната 
изпълнителна структура, и с годишни 
финансови споразумения.

Условията за изплащане на финансовата 
вноска на Общността и правилата, 
свързани с финансовата отговорност и 
правата върху интелектуалната 
собственост, а също и подробните 
правила за предоставянето на финансова 
помощ от страна на специалната 
изпълнителна структура за трети 
страни, се установяват и, ако е 
необходимо, след оценка се коригират 
с общо споразумение, което предстои да 
бъде сключено между Комисията, от 
името на Общността, и специалната 
изпълнителна структура, и с годишни 
финансови споразумения.
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Обосновка

If the evaluation after two years shows a necessity the general agreement has to be adjusted.

Изменение 7
Член 9

Комисията съобщава цялата съответна 
информация на Европейския парламент, 
Съвета и Сметната палата. Участващите 
държави-членки и другите участващи 
държави се приканват да представят в 
Комисията, чрез специалната 
изпълнителна структура, всякаква 
допълнителна информация, изисквана 
от Европейския парламент, Съвета или 
Сметната палата във връзка с 
финансовото управление на 
специалната изпълнителна структура.

Комисията съобщава цялата съответна 
информация на Европейския парламент, 
Съвета и Сметната палата. Участващите 
държави-членки и другите участващи 
държави представят при поискване в 
Комисията, чрез специалната 
изпълнителна структура, всякаква 
допълнителна информация, изисквана 
от Европейския парламент, Съвета или 
Сметната палата във връзка с 
финансовото управление на 
специалната изпълнителна структура.

Обосновка

If the European Parliament, the Council or the Court of Auditors needs additional 
information concerning the financial management, the Member States must provide such 
information. This is necessary for a future evaluation of the program.

Изменение 8
Член 13, параграф 2

2. Комисията провежда междинно 
оценяване на съвместната програма 
Eurostars две години след началото на 
съвместната програма Eurostars. Тази 
оценка обхваща качеството и 
ефективността на прилагането, 
включително научното, управленско и 
финансово интегриране, на съвместната 
програма Eurostars и на постигнатия 
напредък по отношение на поставените 
цели, включително препоръки за най-
подходящите средства за разширяване 
на интегрирането. Комисията съобщава 
резултатите от това оценяване на 
Европейския парламент и Съвета, 
заедно със своите бележки и евентуални 

2. Комисията провежда междинно 
оценяване на съвместната програма 
Eurostars две години след началото на 
съвместната програма Eurostars. Тази 
оценка обхваща качеството и 
ефективността на прилагането, 
включително научното, управленско и 
финансово интегриране, на съвместната 
програма Eurostars и на постигнатия 
напредък по отношение на поставените 
цели, включително препоръки за най-
подходящите средства за разширяване 
на интегрирането. Оценката определя 
също критериите за допускане на 
МСП, извършващи 
научноизследователска и иновативна 
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предложения за съответно изменение на 
настоящото решение.

дейност, по-специално за броя на 
часовете и за частта от годишния 
оборот, предназначени за 
научноизследователски дейности.
Комисията съобщава резултатите от 
това оценяване на Европейския 
парламент и Съвета, заедно със своите 
бележки и евентуални предложения за 
съответно изменение на настоящото 
решение.

Обосновка

The participation conditions for SMEs referring the full-time equivalent and the investment in 
research conditions are very high, such that only few SMEs can attend to the program.
Therefore there has to be an evaluation after two years.

Изменение 9
Член 13, параграф 2 а (нов)

2а. Ако посочената оценка в параграф 
2 показва, че критериите за допускане 
са твърде строги и възпрепятстват 
приемането на достатъчно 
предложения за отпускането на 
субсидии, Комисията и специалната 
изпълнителна структура изменят 
общото споразумение, посочено в член 
4, за да коригират съобразно тези 
критерии.

Изменение 10
Приложение I, раздел II Дейности, точка 2

(2) изпълняват в съществената си част 
от МСП, осъществяващи НРД, които 
следва да покрият поне 50% от 
разходите, свързани с НРД, в рамките на 
проекта. Сключване на договори с 
подизпълнители за по-дребни въпроси 
може да се покрие, ако е необходимо за 
проекта. 

(2) изпълняват в съществената си част 
от МСП, осъществяващи НРД, които 
следва да покрият поне 25% от 
разходите, свързани с НРД, в рамките на 
проекта. Сключване на договори с 
подизпълнители за по-дребни въпроси 
може да се покрие, ако е необходимо за 
проекта. 
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Обосновка

Too many R&D performing SMEs are excluded with a 50 % contribution. By setting the 
barrier to 25 %, also more market based SMEs could participate.

Изменение 11
Приложение I, раздел V Механизъм на финансиране, заглавие „Финансиране на 

проекти на Eurostars”, параграф 1 a (нов)

Финансовата помощ се изплаща като 
еднократна сума. Когато плащането 
на еднократната сума не 
съответства на правилата за 
финансиране на участващите 
национални програми, следва да се 
предпочете фиксиран процент на 
директните разходи за въпросния 
проект (финансиране с фиксиран 
процент).

Обосновка

The Eurostars program should work in a transparent and non-bureaucratic way, which is to 
achieve with a lump sum or a flat rate payment.
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EXPLANATORY STATEMENT

The Commission proposal concerns the participation of the Community in the EUROSTARS 
joint research and development programme undertaken by several Member States and 
Associated Countries under Article 169 of the Treaty.

The programme is the result of an initiative put forward by EUREKA to support research and 
development performing SME's in executing market-oriented research in transnational 
projects. EUROSTARS is one of the four Article 169 initiatives identified in the Specific 
Programmes of the Seventh Framework Programme.

It is a joint initiative between 27 countries, the EUREKA network- an  intergovernmental 
initiative which supports market oriented R&D and innovation projects in all fields- and the 
European Commission, providing funding for SMEs to lead international market driven 
collaborative research projects.  The scheme combines the centralised management of the 
Framework Programmes with the decentralised network of EUREKA.

22 Member States and 7 associated countries have pledged €300 million and the European 
Commission is contributing €100 million from the 7th Framework Programme.

EUROSTARS and the Seventh Framework Programme

SMEs have access to a number of programmes under the Framework programme:

 In the Cooperation Specific Programme Research performing SMEs can participate 
in collaborative research in any of ten thematic areas.

Each work programme identifies the research areas of particular interest to SMEs and 
provides concrete measures to increase their participation. The aim, at the request of the EP, is 
to enable at least 15% of the funding to go to SMEs.

The dissemination and transfer of knowledge are important features in each thematic area.

 In the Capacities Specific Programme Research outsourcing SMEs can participate in 
two schemes to build their research capacity and technological know how.

a) Research for the benefit of SMEs, covers all fields of science and technology and aims to 
complement national programmes by supporting trans-national research cooperation and 
technology transfer.

Support is offered for increasing research efforts, outsourcing research, extending networks 
and acquiring technological know how.

b) Research for SMEs associations: supporting short term collaborative projects by several 
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SMEs to solve common problems, such as conforming to European standards or meeting 
regulatory requirements, through research.  Results are then disseminated to members of the 
SME associations. In both schemes projects are required to include activities promoting the 
use of research results. They also have special rules for ownership and access rights.

 In the People Specific Programme: Research performing SMEs can participate in 
"Industry-academia pathways and partnerships". This scheme allows SMEs to 
participate in joint research partnerships supported by experienced researchers and 
staff secondments between public and private sectors.  

 Finally in the Risk Sharing Finance Facility, a new feature of FP7, designed to 
improve access to debt finance.  A contribution is provided from the EU to the EIB to 
finance more risky RTD projects.   This will increase the amount of RTD actions 
financed by the EIB, such as joint technology initiatives, large projects, including 
EUREKA projects, new research infrastructures and projects run by SMEs, to help 
overcome market deficiencies.

EUROSTARS complements the Seventh Framework Programme by offering a bottom-up 
programme adapted to the needs of research performing SME's.

The EUROSTARS Joint Programme

The Joint Programme intends to go beyond a simple coordination of national programmes to 
achieve integration of scientific, management and financial aspects.

Scientific integration implies a common process of evaluation and selection of projects based 
on scientific excellence and economic impact. Management integration will be achieved by 
means of a dedicated implementation structure (the EUREKA Secretariat) and financial 
integration by the establishment of a multi-annual financing plan with the funds contributed 
by the participating countries and the Community.

EUROSTARS will fund multipartner transnational projects in any field of science and 
technology initiated and led by R&D performing SMEs but open to other type of participants 
(universities, research organisations, large companies), although the core part of the project 
should be performed by the SME. Research activities should be market oriented and aimed at 
short to medium term commercial results.

Implementation of EUROSTARS

The joint programme will be implemented through a dedicated implementation structure 
which will act as a single entry point for proposals, submitted after each yearly call for 
proposals.

Project proposals will be evaluated and selected at central level on the basis of eligibility and 
evaluation criteria with the help of independent experts.The ranking of proposals will be 
performed by an international evaluation panel of independent experts. The ranking list shall 
be binding for for the allocation of funding from the community contribution and from 
national funds earmarked to EUROSTARS projects.
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Project participants in selected projects will be handled administratively by their respective 
national programmes.

The rapporteur's comments

This rapporteur is concerned with the eligibility criteria for SME's in regards the percentage 
of contribution to the costs of the projects both in terms of investment and full-time equivalent 
and the percentage of annual turnover spent in research activities. Therefore, he proposes that 
an evaluation of these criteria should be made after two years and if needed, an adjustment of 
these criteria should be made possible.

Another concern is the required contribution of the R&D performing SMEs to the costs of the 
project (at least 50%) which will exclude many market based SMEs and therefore this 
rapporteur proposes that this barrier should be set at 25%.

In regards implementation, the EUROSTARS joint programme should work in a transparent 
and non bureaucratic way to facilitate SME participation. Therefore, the Community 
contribution to projects should be made by lump sum payments and in case a lump sum 
payment is not compatible with the national programmes, there should be a flat rate payment.

Finally, since the realisation of the EUROSTARS programme is already in an advanced stage, 
there exists a broad consensus that a rapid handling of the report should take place. Therefore, 
this rapporteur will aim to an adoption of the report in the First Reading in plenary.
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