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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заключения на Съвета:

Към конкурентоспособна, иновативна и екологично ефективна Европа — принос на 

Съвета по конкурентоспособност към Лисабонската програма за периода след 2010 г. 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

1. КАТО ПРИПОМНЯ, че държавните и правителствените ръководители на ЕС 

постигнаха съгласие да бъде даден приоритет на превръщането на европейската 

икономика в конкурентоспособна, основана на знание, приобщаваща, иновативна и 

екологично ефективна1.  Водещата роля на Съвета по конкурентоспособност е важна, за 

да се гарантира, че законодателството и решенията на ЕС способстват за прехода към 

нова европейска стратегия за растеж и работни места, наричана Лисабонска програма 

за растеж и работни места за периода след 2010 г. 

2. КАТО ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО значението на едно амбициозно продължение на 

Лисабонската стратегия с постоянен акцент върху растежа и работните места, не на 

последно място в контекста на сегашния икономически спад, тъй като с настоящата 

стратегия се създаде консенсус в ЕС за необходимостта от модернизиране и 

сътрудничество, за да се повиши конкурентоспособността и постигне стабилен, 

устойчив и балансиран растеж в глобализирания свят. КАТО ПОДЧЕРТАВА, че се 

запазват главните предизвикателства за осъществяването на структурни реформи, в 

това число такива, които обхващат взаимодействието между икономическата политика, 

социалната политика и политиката в областта на околната среда, по-нататъшното 

развитие на вътрешния пазар и външното измерение, укрепването на 

конкурентоспособността на промишлеността, насърчаването на предприемачеството и 

по-доброто регулиране, оптимизирането на рамковите условия за иновации и научни 

изследвания, включително правата върху интелектуалната собственост, и че тези 

реформи са особено важни за малките и средни предприятия;

  
1 Европейски съвет, 18—19 юни 2009 г., Брюксел, заключения на председателството 

(док. 11225/2/09 REV 2), точка 27.
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3. КАТО ОТЧИТА, че Европа трябва да работи заедно във всички съответни области на 

политиката, като зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност, да 

използва всички подходящи инструменти за повишаване на конкурентоспособността и 

успешно да изпълни ангажимента за 20-процентно намаление на емисиите на 

парникови газове в Европа до 2020 г., и СЕ ОБВЪРЗВА с вземането на решение за 

30-процентно намаление до 2020 г. спрямо равнищата от 1990 г. в предложението си за 

глобално и всеобхватно споразумение за периода след 2012 г., при условие че другите 

развити страни също поемат съпоставими ангажименти за намаляване на емисиите и че 

напредналите развиващи се страни ще имат адекватен принос според отговорностите и 

съответните си възможности;

4. КАТО ПОДЧЕРТАВА, че една добре зададена програма за конкурентоспособност е от 

съществено значение за постигането на последователни резултати от 

макроикономическите аспекти на бъдещата стратегия за растеж и работни места и че 

управлението следва да се подобри, като се намали във възможно най-голяма степен 

тежестта от докладването за държавите-членки и като се определи, в партньорство с 

държавите-членки и при зачитане на техните отговорности, ограничен брой конкретни 

„интелигентни“ (т.е. точни, измерими, постижими, актуални и своевременни) цели, 

които вземат предвид националните особености и спомагат за предаването на 

приоритетите в реформите. Засиленото участие на Съвета по конкурентоспособност и 

подобрената координация с други състави на Съвета в процеса на партньорските 

проверки по националните програми за реформа и на оценката на индивидуални за 

всяка държава препоръки ще засили установяването и насърчаването на най-добри 

практики сред държавите-членки и ще подобри взаимодействието при изпълнението на 

политиката между тях самите и в действията на общностно равнище. Общностните 

аспекти на стратегията следва да бъдат засилени според необходимото, като доразвиват 

настоящата Лисабонска програма на Общността, за да се предостави програма с 

приоритети за стратегически реформи с ясно зададени действия при внимателно 

наблюдение и оценка и ясен график. Без да се засягат предстоящите разисквания, 

новите финансови перспективи, които ще влязат в сила през 2014 г., следва да 

отразяват важността на Лисабонската програма за растеж и работни места за периода 

след 2010 г.;



17179/09 vn/ng 3
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C II BG

5. ИЗТЪКВА следните приоритети, които следва да бъдат отразени в Лисабонската 

програма за растеж и работни места за периода след 2010 г., и по-конкретно 

превръщането на европейската икономика в екологично ефективна икономика, 

създаването на най-добрите рамкови условия за подобряване на политиката в областта 

на промишлеността и конкурентоспособността и насърчаване на растежа и създаването 

на работни места, развиването на вътрешния пазар, засилване на работата на ЕС в 

областта на научните изследвания и иновациите, както и отчитане на ролята на малките 

и средни предприятия в основата на европейската икономика;

Устойчива политика в областта на конкурентоспособността и промишлеността —

превръщане на европейската икономика в екологично ефективна икономика

6. ИЗТЪКВА ролята на една конкурентоспособна, стабилна, модерна и разнообразна 

промишлена основа за европейската икономика, която изисква рамкови условия за 

насърчаване на високи постижения, иновации и устойчивост, условия, в които 

предприятията могат да работят и инвестират, включително в сектора на услугите и 

енергоемките отрасли, и постоянната нужда да се развива конкурентоспособността на 

Европа, за да се превъзмогне икономическият спад. Ето защо подкрепя интегрирания 

подход на Комисията за устойчива политика в областта на промишлеността, въз основа 

на икономическите, социалните и екологичните измерения и ПРИЗОВАВА Комисията 

да продължи хоризонталните инициативи със секторни измерения, които обхващат 

различните обстоятелства в отделните промишлени отрасли, като същевременно 

подготвя условията за успешен преход към екологично ефективна икономика; 

7. ПРИПОМНЯ, че за да се запази и насърчи конкурентоспособността на европейската 

промишленост и за да се подобрят условията за инвестиране в Европа, спазването на 

новите изисквания следва да не води до прекомерни разходи за предприятията във 

всички области на политиката, Европа следва да остане отворена за своите търговски 

партньори и следва да продължи да настоява за свободен достъп до пазари на трети 

държави, което да доведе до взаимни ползи, включително чрез многостранни и 

двустранни споразумения, насърчаване на регулаторно сътрудничество и сближаване и 

чрез въвеждане в целия свят на международни стандарти;



17179/09 vn/ng 4
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C II BG

8. ИЗТЪКВА, че успешният преход към екологично ефективна икономика и 
провеждането на устойчива политика в областта на промишлеността следва да 
подобрят конкурентоспособността и да превърнат екологичните предизвикателства във 
възможности за бизнес, като се отчитат разходите по отношение на прехода. Следва да 
се наблегне на ефективното използване на ресурсите и на енергийната ефективност, 
като се развиват и внедряват нови, безопасни и устойчиви технологии с ниски емисии 
на въглерод и други чисти технологии, както и свързаните с това индустрии и услуги, 
включително чисти технологии при използването на въглища и енергия от 
възобновяеми източници и насърчаването на механизмите за определяне на цена на 
въглеродните емисии, за да се стимулират пазарите да инвестират в по-чисти 
технологии.

От съществено значение е да се постигне амбициозно международно споразумение за 
климата, за да се създадат предвидими дългосрочни пазарни условия, като то може да 
бъде сключено само с участието на всички страни и като се има предвид, че само 
действията на Европейския съюз няма да бъдат достатъчни;

9. ПРИПОМНЯ, че рискът от прехвърляне на въглеродни емисии („изтичане на 
въглерод“) се разглежда и анализира в новата Директива относно схемата за търговия с 
квоти за емисии (Директива 2009/29/ЕО), така че да може да се обмисли 
предприемането на адекватни мерки в съответствие с международните търговски 
правила, за да се запази екологосъобразността на политиките на ЕС, в зависимост от 
резултатите от международните преговори и от това до каква степен те водят до 
намаления на емисиите на парникови газове в световен мащаб. Сключването на 
амбициозно международно споразумение остава най-добрият начин за решаване на 
този въпрос;

10. ПРИКАНВА държавите-членки по-активно да обсъдят въпроса

– как да се използват оптимално икономически ефективни инструменти, за да се 
отразят по-точно действителните екологични разходи и ползи, и да определят 
предвидима цена на въглеродните емисии; 

– как да изпълнят по най-добрия начин задълженията си за намаляване на емисиите 
на парникови газове от гледна точка на икономическата ефективност, по-
конкретно в секторите, които не са обхванати от Директивата на ЕС за 
установяване на схема за търговия с квоти за емисии2;

  
2 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 

установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (текст от значение за 
ЕИП) (ОВ L 275, 5.10.2003 г., стр. 32).
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ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЪВЕТЪТ

11. ИЗТЪКВА, че при наличието на предвидими и прозрачни рамкови условия успешният 

преход към екологично ефективна икономика създава нови възможности за бизнес, 

повишава конкурентоспособността и стимулира растежа и създаването на работни 

места, като ОТЧИТА различните изходни позиции на държавите-членки;

12. ИЗТЪКВА значението на това да се стимулират екологични обществени поръчки в 

рамките на системата за обществени поръчки като средство за създаване на по-добра 

околна среда и по-силна европейска конкурентоспособност, по-конкретно по 

отношение на иновациите в областта на екологията, на енергийната ефективност и на 

технологиите; ОТБЕЛЯЗВА насоките на Комисията относно общите критерии за 

екологосъобразни обществени поръчки за една по-добра околна среда;

13. ИЗТЪКВА важността на подобреното сътрудничество на публичния сектор с 

промишлеността, социалните партньори, неправителствените и потребителските 

организации, както и на насърчаването на инвестициите на частния сектор и на 

улесняващи бизнеса публично-частни партньорства, за да се подобри търговската 

реализация на резултатите от научноизследователската работа и иновациите, а също да 

се увеличат значително инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в 

областта на технологиите с ниски емисии на въглерод и други чисти технологии, по-

конкретно по отношение на демонстрационни проекти;

14. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от по-голям напредък и сътрудничество в областта на 

стандартизацията и работните спецификации както на съществуващи, така и на нови 

технологии в областта на околната среда, за да се подпомогне навлизането им на 

пазара, и на иновационния потенциал на създавани от промишлеността стандарти, 

които са публично достъпни;

15. ПРИКАНВА Комисията и държавите-членки да задълбочат обсъждането на 

необходимостта от нови инфраструктури в подкрепа на устойчиви и по-ефикасни 

енергийни доставки, като „интелигентни“ електрически мрежи, „интелигентно“ 

отчитане, инфраструктура за електрически автомобили и инфраструктура за 

алтернативни горива;
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16. ПРИКАНВА държавите-членки да разгледат потенциалното въздействие от прехода 

върху заетостта, за да подпомогнат при необходимост адаптирането на работниците и 

предприятията към новите изисквания, да повишат усилията си в областта на 

обучението и образованието и да развият необходимите умения за „зелени работни 

места“, като по този начин се подобрят възможностите за реализация както в 

съществуващите, така и в новите промишлени сектори и услуги;

17. ПРИКАНВА Комисията и държавите-членки да насърчават устойчиви модели на 

потребление и производство, въз основа на добро познаване на потребителското 

поведение и на социалното въздействие3, чрез разработване на инструменти за 

повишаване на търсенето на екологично ефективни стоки и услуги;  ОТБЕЛЯЗВА 

важността на корпоративната социална отговорност в това отношение;

18. ОТБЕЛЯЗВА значението на това да се установят ответни мерки срещу значително 

вредно въздействие върху околната среда и да се предприемат необходимите реформи 

за преустановяване на такова вредно въздействие или свеждането му до минимум; 

ПРИКАНВА Комисията и държавите-членки да продължат стимулите за енергийно 

ефективни мерки в промишлеността в съответствие с правилата за предоставяне на 

държавна помощ, да насърчават мерки за включване на външните разходи за 

промишлеността и транспорта в съответствие с новите инвестиционни хоризонти, 

както и да поощряват развитието на информационните и комуникационните 

технологии в подкрепа на технологиите и услугите в областта на околната среда, като 

вземат предвид националните особености на държавите-членки; 

19. ПРИКАНВА Комисията да подобри в по-голяма степен съществуващата статистика за 

секторите с екологичен бизнес, най-вече по отношение на техния растеж, заетост,

достъп до финансиране, както и да вземе предвид развитието в областта на новите 

технологии, стоки и услуги; 

  
3 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно план за действие 
за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика 
(док. 12026/08 от 24 юли 2008 г.).
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Осигуряване на устойчив достъп до суровини

20. ПОДКРЕПЯ трите стълба на инициативата на Комисията в областта на суровините4 —

осигуряване на устойчиво управление на суровините и достъп до суровини извън ЕС, 

осигуряване на необходимите рамкови условия за достъп до суровини в ЕС и 

насърчаване по-ефективно и устойчиво използване на природни ресурси и суровини, 

както и ПРИКАНВА Комисията през 2010 г. в доклада си за напредъка да представи 

списък с определени критични суровини, както и предприетите действия и 

предвижданите бъдещи мерки, заедно с график за изпълнението на въпросните 

препоръки относно суровините, в съответствие със заключенията на Съвета от 28 май 

2009 г.5;

21. ОТЧИТА, че затрудненията по отношение на неенергийните ресурси са структурни и 

ще се запазят и след настоящата икономическа криза. ПОДЧЕРТАВА необходимостта 

от ответни действия на ЕС срещу нарушенията на пазара, които затрудняват 

устойчивия и конкурентен достъп до важни суровини, включително чрез дипломация в 

областта на суровините; 

22. ИЗТЪКВА, че съществуват много възможности за обезпечаване на по-устойчиво 

използване на ресурси и доставки чрез развиване на научноизследователската и 

развойната дейност, подобряване на най-добрите практики за доставка от източници в 

ЕС, ефективност на ресурсите и рециклиране; ПРИКАНВА Комисията и държавите-

членки да предприемат по-нататъшни действия по отношение на тези 

предизвикателства в съответствие с инициативата относно суровините;

  
4 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Инициатива за 

суровините — посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в 
Европа“ (док. 16053/08 от 20 ноември 2008 г.).

5 Заключения на Съвета: Интегриран подход към конкурентна и устойчива индустриална 
политика в Европейския съюз (док. 10527/09 от 2 юни 2009 г.).
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Създаване на най-добри рамкови условия за растеж и работни места

Вътрешният пазар и външното измерение

23. ИЗТЪКВА, че ЕС трябва още повече да укрепи и задълбочи вътрешния пазар, за да 
посрещне новите предизвикателства. ОТБЕЛЯЗВА СЪС ЗАДОВОЛСТВО намерението 
на Комисията да направи основен анализ на вътрешния пазар, включително оценка на 
действащото законодателство; ИЗТЪКВА във връзка с това нуждата от ефективна 
координация и ПРИКАНВА следващата Комисия да представи нов пакет за вътрешния 
пазар с предложения за конкретни действия и нови инициативи, ако е необходимо; 
ПРИЗОВАВА Комисията да вземе предвид потребностите на инфраструктурната 
мрежа, както и да обърне необходимото внимание на социалното измерение и услугите
от общ интерес, като в същото време осигури ползи за малките и средни предприятия; 

24. ПРИПОМНЯ необходимостта от практически мерки за по-нататъшно подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар, по-специално практическата информация, 
административното сътрудничество и изпълнението, включително разрешаването на 
проблеми; ИЗТЪКВА, че секторът на услугите е в основата на бъдещото развитие и 
работни места, че директивата за услугите е изключително важна стъпка за улесняване 
на свободното движение на услуги и че следва да се разгледат допълнителните мерки 
при необходимост, за да се подобри в по-голяма степен трансграничното предоставяне 
на услуги; ПРИПОМНЯ значението на процеса на взаимна оценка на директивата за 
услугите; НАСЪРЧАВА Комисията да продължи работата си по адаптирането на 
съществуващото общностно законодателство за хармонизиране към новата 
законодателна рамка и ПРИЗОВАВА за по-широко виждане за надзора на пазара; 
ПРИВЕТСТВА инициативата на Комисията да преразгледа европейската система за 
стандартизация, като се обърне особено внимание на добре функциониращи 
национални структури; 

ИЗТЪКВА, че за укрепването на доверието на потребителите е необходим добре 
функциониращ вътрешен пазар, и ПОТВЪРЖДАВА необходимостта да се осигурят 
ползи както за потребителите, така и за предприятията, в това число малките и средни 
предприятия; ИЗТЪКВА важността на свободното движение на знание и иновации 
(„петата свобода“) за растежа и работните места и ПРИВЕТСТВА намерението на 
Комисията да представи всеобхватна стратегия за правата върху интелектуалната 
собственост; 
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25. ПОДЧЕРТАВА, че за външната конкурентоспособност на ЕС от изключително 
значение е да има добре функциониращ вътрешен пазар; ИЗТЪКВА нуждата да се 
гарантира, че пазарът на ЕС остава отворен за света и че другите пазари са отворени за 
нашата търговия, като се настоява непрекъснато за все по-отворени пазари, което да 
доведе до взаимни ползи. Основата за по-дългосрочна производителност, растеж и 
благосъстояние е наличието на непрекъснат търговски и инвестиционен поток в 
рамките на ЕС и между ЕС и външните ни търговски партньори; ПОДЧЕРТАВА 
изключително важната роля на отворените международни стандарти за достъп до 
пазара; ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че обновената стратегия на ЕС за растеж и работни 
места трябва да съдържа ясна програма за външното измерение, която да подлежи на 
оценка и да предвижда последващи действия; ПОДЧЕРТАВА необходимостта от по-
ефективна координация и отчитане между различните области на политиката, 
включително между политиките за вътрешния пазар и търговските политики;

По-добро регулиране

26. ИЗРАЗЯВА УБЕДЕНОСТТА СИ, че по-доброто регулиране ще продължи да бъде 
основен фактор за укрепване на конкурентоспособността на предприятията, по-
конкретно микропредприятията, малките и средни предприятия, и за създаването на 
устойчив икономически растеж и работни места;

27. ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо на всички нива на европейските институции и в 
държавите-членки принципите за по-добро регулиране да бъдат заложени в основата на 
процесите на вземане на решение, да се използват по-пълноценно съществуващите 
инструменти за по-добро регулиране, включително оценките на въздействието и 
консултациите със заинтересованите страни, да продължи намаляването на 
административната тежест и процесът на опростяване на законодателствата; 
ПРИКАНВА държавите-членки да разработят системи за оценка на въздействието в 
съответствие с националните условия;

28. СЧИТА, че по-доброто регулиране трябва да се основава на всеобхватен подход, който 
в бъдеще може да включва, ако е необходимо, нови стимули, показатели и цели, които 
отчитат и други аспекти на регулаторната тежест, освен административната тежест, 
като разходи по привеждането в съответствие и яснота за последствията от 
регулаторните изисквания; ОТЧИТА също необходимостта да се вземат предвид 
въпросите на транспонирането, прилагането и изпълнението на регулаторните 
изисквания и разходите, произтичащи от трансгранични дейности; в същото време 
ОТЧИТА, че е важно работата по по-доброто регулиране да бъде административно 
опростена и удобна за потребителите;



17179/09 vn/ng 10
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C II BG

Конкурентоспособност чрез политика в областта на конкуренцията

29. ПРИКАНВА КОМИСИЯТА да осигури ефективно изпълнение на правилата за 
конкуренцията съвместно с националните органи в областта на конкуренцията и 
съдилищата, да разгледа функционирането на пазарите в ЕС и да проучи дали могат да 
бъдат отворени за конкуренцията още пазари, където е целесъобразно;

30. ПОДЧЕРТАВА, че режимът за предоставяне на държавна помощ е от изключително 
значение за осигуряването на равни възможности на вътрешния пазар. Държавна 
помощ следва да се отпуска само ако това е съвместимо с Договора и с правилата за 
държавната помощ, а нарушаването на конкуренцията е сведено до минимум6; 

31. ИЗТЪКВА, че временната общностна рамка за мерките за държавна помощ, приета от 
Комисията през декември 2008 г.7, е краткосрочна ответна мярка срещу настоящите 
икономически трудности, която постепенно ще бъде преустановена;

Конкурентоспособност в световен план посредством засилени действия в областта на 
иновациите и научните изследвания

32. ОЧАКВА предложението на Комисията за амбициозен, насочен към бизнеса и 
ориентиран към бъдещето европейски план в областта на иновациите8 с необходимата 
тежест и обхват в действията срещу основните обществени предизвикателства, както и 
нова цифрова програма за Европа, с цел повишаване на конкурентоспособността;

33. СМЯТА, че европейският план в областта на иновациите следва да включва всички 
видове иновации в обществения и в частния сектор, включително нетехнологичните 
иновации, иновациите, основани на научните изследвания, иновациите в услугите, в 
дизайна, както и екологичните иновации;

  
6 В общия регламент за групово освобождаване, както и в насоките на Общността 

относно използването на държавна помощ за опазването на околната среда и рамката на 
Общността за държавна помощ за научни изследвания и развойна дейност и иновации 
се съдържат нови разпоредби относно държавната помощ, насочени специално към 
малките и средните предприятия.

7 Съобщение на Комисията — Временна общностна рамка за мерките за държавна 
помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и 
икономическа криза (2009/C 16/01) (изменено със съобщението на Комисията от 
25 февруари 2009 г.). Консолидираният текст на рамката беше публикуван на 7 април 
2009 г. (ОВ С 83, 7.4.2009 г.).

8 В съобщението си „Преглед на политиката на Общността в областта на иновациите в 
един променящ се свят“ (док. COM 2009 442 окончателен) Комисията обяви, че ще 
представи европейски акт в областта на иновациите.
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34. ПОДЧЕРТАВА значението на по-добрия достъп до финансиране, опростеното 

управление, подобряването на иновационните способности на малките и средни 

предприятия и на мерките, произтичащи от търсенето, като обществените поръчки, 

доставките на развойни продукти и стандартизацията; 

35. ИЗТЪКВА, че е важно да се въведе патент на Общността и да се създаде европейски и 

общностен патентен съд, както и да се подобрят още повече защитата и изпълнението 

на правата върху интелектуалната собственост, като се добави необходимата подкрепа 

за управлението на правата върху интелектуалната собственост в малките и средните

предприятия, за да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия;

36. ИЗТЪКВА необходимостта да се повиши ефективността на политиките в областта на 

иновациите и научните изследвания чрез засилена координация, по-ефективно 

свързване и подобрено управление на различните инструменти, подпомагащи 

иновациите, значението на това да се свържат политиките в областта на научните 

изследвания и иновациите и да се ускорят процедурите за плащане, които следва да 

насърчават по-голямото участие на малките и средните предприятия в Рамковата 

програма за конкурентоспособност и иновации9, Седмата рамкова програма за научни 

изследвания10 и структурните фондове, като още се вземе предвид необходимостта от 

по-добра координация на общностно равнище, в държавите-членки и на регионално 

равнище; 

37. ПОДЧЕРТАВА, че е важно да се инвестира в иновативни сектори и предприятия, 

включително да се насърчава иновативният потенциал на малките и средните

предприятия. ОТЧИТА потенциала на групите и мрежите за иновации за стимулиране 

на растежа на предприятията. ПРИКАНВА Комисията и държавите-членки да 

подобрят, осъвременят и опростят подкрепата си за иновациите, включително 

нетехнологичните иновации, по-конкретно за малките и средните предприятия;

  
9 Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 

2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—
2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

10 Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) 
(ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).
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38. СМЯТА, че макар финансовите инструменти и публично-частните партньорства, 
подпомагани от общностни програми, да имат важна роля, важно е също да се 
гарантира, че общите условия на икономическата рамка осигуряват необходимия 
достъп до финансиране на иновациите и до рисков капитал, по-конкретно рисковите 
капиталови фондове;

39. ОТЧИТА важността на главните базови технологии11 за конкурентоспособността и 
необходимостта да се укрепи промишленият и иновационният капацитет, включително 
съвместното планиране12 на основни демонстрационни проекти, както и да се засили 
трансферът на технологии, особено за малките и средните предприятия, да се подобри 
стандартизацията, да се осигури адекватно висше образование и обучение и да се 
подобрят рамковите условия за реализиране на тези технологии, с цел да се отговори на 
обществените предизвикателства; 

40. ОТЧИТА приноса на инициативата за водещи пазари за по-лесното възникване на нови 
пазари и ПРИКАНВА Комисията да направи през 2011 г. оценка на инициативата за 
водещи пазари и на тази основа да разгледа необходимостта от по-нататъшно 
разширяване на тази инициатива; 

41. Насърчаването на инвестициите във висококачествени научни изследвания и знание и 
подпомагането на иновациите, основани на научни изследвания, са определящите 
елементи на нова европейска стратегия за растеж и работни места, в която научните 
изследвания и иновациите най-добре отговарят на обществените предизвикателства. В 
това отношение е необходимо да се осъществи концепцията за европейско 
изследователско пространство, включително ефикасно управление, както и целта на 
европейския план в областта на иновациите. Осъществяването на системно и 
непрекъснато взаимодействие между висшето образование, научните изследвания и 
иновациите (триъгълник на знанието) е от съществено значение, за да се подобри 
въздействието на инвестициите в знание, и трябва да бъде отразено в бъдещите 
структури на управлението и изпълнението на програми13; 

  
11 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите „С поглед към бъдещето 
ни: разработване на обща стратегия за главните базови технологии в ЕС“ 
(док. 13000/09 от 7 октомври 2009 г.).

12 Вж. заключенията на Съвета относно съвместното планиране на научните изследвания 
в Европа в отговор на основните предизвикателства пред обществото, док. 16775/08 от 
3 декември 2008 г.

13 Проект за заключения на Съвета относно насоките за бъдещи приоритети в 
европейската научноизследователска дейност и иновациите, основани на научни 
изследвания, в Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.; проект за резолюция на 
Съвета относно по-доброто управление на европейското изследователско пространство 
(ЕИП); проект за заключения на Съвета относно бъдещето на научните изследвания, 
иновациите и инфраструктурите в областта на информационните и комуникационните 
технологии.
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42. ПОДКРЕПЯ ролята на Европейския институт за иновации и технологии за подпомагане 
на европейските иновации чрез високи постижения в триъгълника на знанието и 
насърчава примерите и най-добрите практики за нови бизнес модели и управление на 
знанието, използвани от първите общности на знанието и иновациите; 

Малките и средните предприятия в основата на европейската икономика

43. Изпълнението на „Small Business Act“ за Европа (SBA) на равнище ЕС и на национално 

равнище е основен приоритет. Трябва да бъдат представени мерките, включени в трите 

приоритета от плана за действие за SBA (т.е. подобряване на достъпа до финансиране, 

създаване на регулаторна среда в помощ на нуждите на малките и средните

предприятия и засилване на достъпа до пазара)14. От съществено значение е наличието 

на дългосрочна перспектива, за да може политиката за малките и средните предприятия 

да подпомага растежа и конкурентоспособността; 

44. СМЯТА, че с оглед на ускоряването на икономическото възстановяване, следва все 

така да се дава приоритет на намаляването на закъснели плащания и адекватен достъп 

до финансиране за малките и средните предприятия, тъй като в повечето държави-

членки това продължава да е проблем за тях; 

45. НАСЪРЧАВА Комисията, Европейската инвестиционна банка, Европейския 

инвестиционен фонд и държавите-членки да лансират и подобряват съществуващите 

финансови инструменти, които ефективно подкрепят растежа и иновациите на малките 

и средните предприятия, по-конкретно в прехода към екологично ефективна 

икономика; 

46. ИЗТЪКВА значението на това принципът „Мисли първо за малките предприятия“ да се 

интегрира в разработването на политики на всички равнища, включително като се 

използва „тестът за МСП“ в оценките на въздействието, за да се подобри и опрости 

регулаторната среда за малките и средните предприятия и намалят разходите за 

начинаещите предприятия;

  
14 План за действие на Съвета за „Small Business Act“ за Европа „Превръщане на 

намеренията в действия“ (док. DS 1069/08 от 7 ноември 2008 г.).
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47. ПОДЧЕРТАВА, че за да могат малките и средните предприятия да се развиват и 

работят в рамките на целия ЕС, както на вътрешните си пазари, те следва да се 

възползват по-пълноценно от вътрешния пазар, например чрез достъп до обществените 

поръчки и стандартизация, като се премахнат ненужните пречки пред тяхното участие в 

договори за обществени поръчки, като следва още да се насърчава и подкрепя достъпът 

на малките и средните предприятия до пазарите на трети държави; 

48. ОТЧИТА, че от съществено значение за създаването на работни места и дългосрочен 

растеж е да се стимулира предприемаческият потенциал; 

49. ПОДЧЕРТАВА, че насърчаването на предприемачеството на жените е много важно за 

една здрава и устойчива икономика. Ето защо е изключително важно в политиките за 

бизнеса да се включи аспектът на предприемачеството, като се отчетат потребностите 

на недостатъчно представените групи, по-специално на жените;

50. ПРИКАНВА НАСТОЙЧИВО Комисията и държавите-членки да стимулират 

предприемачеството като професионален избор за всички граждани, тъй като 

демографските предизвикателства създават възможности за нови предприятия и 

предприемачи от всички възрасти в сектори на растежа като услугите, както и 

възможности за прехвърляне на бизнеса в много сектори. ОТЧИТА, че държавите-

членки следва да развиват творчеството и предприемачеството като основна 

компетентност в образованието на всички равнища, както и стратегиите за учене през 

целия живот поради тяхната важност; 

51. ОТЧИТА, че за малките и средните предприятия следва да се създадат рамкови 

условия, които стимулират прехода към екологично ефективна икономика;

52. ИЗТЪКВА необходимостта от насърчаване на култура в ЕС, в която честните 

предприемачи, които са претърпели неуспех и започнат нов бизнес, да получат нова 

възможност, без да бъдат дискриминирани заради предишния си неуспех.

________________


