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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заключения на Съвета относно насоки за бъдещи приоритети

за европейската научноизследователска дейност и иновациите, основани на научни 

изследвания, в Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КАТО ПРИПОМНЯ

– заключенията си от 30 май 2008 г. относно стартирането на „Процеса от Любляна“ —

към цялостно осъществяване на европейското изследователско пространство“1 ;

– заключенията си от 2 декември 2008 г. относно определяне на „Концепция 2020 г. за 

европейското изследователско пространство“2 , което е част от първата фаза на Процеса 

от Любляна и служи като основа за разработването на бъдещото управление на ЕИП;

– заключенията си от 1—2 декември 2008 г. относно съвместното планиране на научните 

изследвания в Европа в отговор на основните предизвикателства пред обществото 3 ;

– заключенията си от 2 декември 2008 г. относно европейско партньорство за научно и 

технологично сътрудничество4 ;

– заключенията на Европейския съвет от 11—12 декември 2008 г. 5, в които се призовава 

за „стартирането на Европейски план за иновациите, свързан с развитието на 

европейското изследователско пространство, както и с обсъждането на бъдещето на  

Лисабонската стратегия след 2010 г.“.

  
1 10231/08.
2 ОВ C 25 , 31.1.2009 г., стр. 1—4.
3 ОВ C 24 , 30.1.2009 г., стр. 3—5.
4 ОВ C 18 , 24.1.2009 г., стр. 11—13.
5 17271/1/08.
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– заключенията си от 29 май 2009 г. относно оценката и определяне на въздействието на 

рамковите програми за научни изследвания 6;

– заключенията си от 29 май 2009 г. относно първите стъпки към осъществяване на 

Концепция 2020 г. за европейското изследователско пространство 7, в които държавите-

членки и Комисията се призовават да полагат допълнителни усилия за осигуряване на 

повишено взаимно допълване и синергии в рамките на политиките и инструментите на 

Общността;

– заключенията на Съвета от 3 декември 2009 г. относно бъдещето на научните 

изследвания, иновациите и инфраструктурите в областта на информационните и 

комуникационните технологии 8 ;

– заключения на Съвета от 4 декември 2009 г.: Към конкурентоспособна, новаторска и 

екологично ефективна Европа — принос на Съвета по конкурентоспособност към 

Лисабонската програма за периода след 2010 г.9

– заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, 

заседаващи в рамките на Съвета, от 26 ноември 2009 г. относно развитие на ролята на 

образованието в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието 10.

1. ПРИЗНАВА, че политиките, програмите и дейностите на европейско равнище в 

областта на научните изследвания се провеждат както на равнище ЕС и на 

междуправителствено равнище, така и на национално/регионално равнище, което 

допринася за цялостното развитие на ЕИП, и че при целесъобразност и при 

спазване на специфични договорености в изграждането на ЕИП се включват и 

трети държави, като същевременно се отчита текущото състояние на 

сътрудничеството с държави, асоциирани към рамковата програма.

  
6 10610/09.
7 10615/09.
8 17190/09.
9 17179/09.
10 14344/09.
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2. ОТЧИТА, че за да отговори адекватно на големите предизвикателства — социални, 

икономически или екологични, които допринасят за растежа и устойчивото развитие, 

или на нарастващата глобална конкуренция в сферата на промишлеността, Европа 

трябва да продължи да увеличава подкрепата за научноизследователска дейност и 

иновации, основани на научни изследвания както на европейско, така и на национално 

равнище. В контекста на стратегията на ЕС за конкурентоспособност и растеж след 

2010 г. и на прилагането на ЕИП, което отразява потвърдената ангажираност  за 

превръщане на ЕС във водещо общество, основано на знанието, следва да се обмисли 

ограничен набор от амбициозни количествени и качествени цели, както и съответни 

показатели.

3. ИЗТЪКВА СПЕЦИАЛНО, че в контекста на прилагането на Концепция 2020 г. за ЕИП 

и по-добро управление на ЕИП, както се подчертава в резолюцията на Съвета от 

3 декември 2009 г.11, е необходим подход, който включва различните области на 

политиката, с цел определяне и търсене на решение на големите предизвикателства на 

нашето време , които изискват действия на европейско равнище, при отчитане на по-

широкия международен контекст. За намирането на решения на тези предизвикателства 

е необходимо да се мобилизират промишленият сектор и институциите за изграждане 

на знания от различен мащаб, както и гражданското общество като цяло, чрез подходи 

от върха към основата и от основата към върха. Следователно, от първостепенно 

значение при разработването на бъдещи приоритети за научноизследователска дейност 

и иновации, основани на научни изследвания, на европейско равнище е да се вземат 

предвид следните ключови съображения: 

а) Следва да се определят дейности, необходими по отношение на:

– фундаменталните изследвания, при отчитане по-конкретно на опита от 

граничните изследвания, финансирани от Европейския съвет по научни 

изследвания, и опита от схемата за бъдещи и нововъзникващи технологии в 

Седмата рамкова програма, което да допринася за това Европа да се сдобие 

със знания и експертен опит, за да проучва потенциала на нова 

научноизследователска дейност и да спомогне за намирането на решение на 

непредвидени предизвикателства,

  
11 17159/09.
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– по-нататъшното консолидиране и разработване на съвместни инструменти 
за укрепване на научноизследователската дейност, която има отношение към 
промишлеността, и по-конкретно МСП, като стъпва върху опита и на 
европейските технологични платформи, публично-частните партньорства, 
съвместните технологични инициативи, „Инициативи по член 169“12 и други 
съответни механизми, като например EUREKA,

– мерки, целящи да направят Европа водеща в развитието и прилагането на 
ключови технологии, даващи възможност за нови постижения,

– мерки в областта на предлагането и търсенето в подкрепа както на 
стопанското развитие, така и на целите на публичната политика,

– по-добър и лесен достъп до финансиране, като например използване на 
инструментите на ЕИБ и насърчаване на рисковия капитал,

– разработването на европейска стратегия за трансгранично сътрудничество 
между институциите за изграждане на знания с оглед насърчаване на 
научноизследователска дейност на световно равнище и иновационна среда с 
участието на академичните среди, научноизследователските организации и 
промишлеността,

– изследователски инфраструктури на световно равнище, включително 
електронни инфраструктури, които да улесняват по-нататъшния напредък на 
знанията, технологиите и електронната наука, както и структури за 
регионално партньорство; Държавите-членки следва да набележат общи 
приоритети и да определят как да вземат по-ефективни решения за 
прилагане на пътната карта на ESFRI,

– човешки ресурси, включително мобилност на научните изследователи и 
професионално развитие,

– международно и световно научно и техническо сътрудничество.

б) Концепцията за „триъгълника на знанието“ следва да се прилага, като се развиват 
полезните единодействия между образователните 13, научноизследователските и 
иновационните дейности 14 на всички равнища и във всички съответни дейности, 
inter alia чрез укрепването на партньорствата между университетите и 
заинтересованите страни от стопанския сектор, включително институции за 
изграждане на знания и съвместни инструменти за индустриални научни 
изследвания; В това отношение Европейският институт за иновации и технологии 
(ЕИТ) и неговите общности за знания и иновации (ОЗИ) вероятно ще дадат много 
ценен принос за постигането на тази цел.

  
12 Научноизследователски програми и програми за развитие, осъществявани от няколко 

държави-членки (понастоящем член 185 от Договора).
13 В контекста на създаването на европейско пространство за висше образование.
14 В контекста на Европейския план за иновации.



17189/09 ee/nb 6
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C II BG

в) Следва да се отчете, че в много случаи отговорността за политиката в тези 
области може да се носи на национално/регионално равнище и че набелязаните 
подходи следва да бъдат достатъчно гъвкави, за да се приспособяват към 
различните национални условия.

4. Във връзка с това ПРИКАНВА държавите-членки и Комисията, след като се 
консултират със Стратегическия форум за международно научно и технологично 
сътрудничество (CREST), да поставят през 2010 г. началото на: 

а) отворен и прозрачен процес за определяне на приоритетите за бъдещите дейности 
за европейските научни изследвания и свързаните с тях иновации, след съответни 
консултации със заинтересованите страни във всички области на политиката и в 
отговор на въпросите, изложени в параграф 3;

б) преглед, включително като допълнение и отчитане на междинната оценка на 
Седмата рамкова програма, на свързани с ЕИП инструменти (в това число 
инструментите относно иновациите) 15 с оглед представяне на основа за 
обмисляне на най-добрите начини за подобряване и опростяване на „пейзажа на 
ЕИП“;

като същевременно проучват и вземат предвид:

в) ориентирани напред във времето дейности („предвиждане“), които да подкрепят 
определянето на сериозни предизвикателства и съответните приоритети за 
научноизследователска дейност и иновации;

г) полезни единодействия между рамковата програма, програмата за 
конкурентоспособност и иновации (CIP) и образователните програми 
(включително програмата за учене през целия живот), и между програмите за 
сближаване и дейностите за съвместно планиране (включително пилотната 
инициатива за съвместно планиране за борба с невродегенеративните 
заболявания, и по-специално с болестта на Алцхаймер). Следва да се използва 
също опитът от специфични области като Европейския стратегически план за 
енергийните технологии (план SET)16 и координация на изследванията в областта 
на селското стопанство 17;

  
15 „Инструментариум на ЕИП“.
16 Заключения на Съвета от 28 февруари 2008 г. (6326/1/08).
17 Като се отбелязва напредъкът, постигнат в рамките на Постоянния комитет за 

изследвания в селското стопанство (SCAR), с оглед укрепване на дейностите за 
координиране на научните изследвания в тази област, в съответствие с възложения му 
мандат (17489/09).
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д) средства за по-нататъшно мобилизиране на капацитета за научни изследвания и 
иновации в цяла Европа в рамките на политиките за научни изследвания и 
иновации, и политиките за сближаване;

е) резултатите от междинната оценка на Седмата рамкова програма.

5. ПРИВЕТСТВА съобщението на Комисията от 2 септември 2009 г., озаглавено „Преглед 

на политиката на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят“18 и

ПРИКАНВА Комисията да изготви бъдещите си инициативи като последващи действия 

на Европейския съвет от декември 2008 г. относно стартирането на Европейски план за 

иновации:

– като определи как иновациите могат да допринесат за намирането на решение на 

големите предизвикателства;

– като търси по-нататъшни стимули за ускоряване на възникването на 

благоприятстващи иновациите пазари, особено чрез публично-частни 

партньорства и насърчаване на търсенето и стремежа на потребителите към 

изследвания и иновации, основани на научни изследвания, включително 

възлагане на публични поръчки, водещи пазари и иновации в услугите, като се 

отбелязва голямата роля, която може да играе публичният сектор в този контекст;

– като осигури полезни единодействия с други инициативи на ЕС и европейски 

инициативи в областта на научните изследвания, иновациите, образованието и 

промишлеността, както и

– като насърчава стопанския сектор, академичните среди, научноизследователските 

организации и публичните органи на подходящо ниво да съдействат за 

прилагането на проекти в хода на цикъла на научни изследвания и иновации.

6. ПРИВЕТСТВА съобщението на Комисията от 30 септември 2009 г. със заглавие „С 

поглед към бъдещето ни: разработване на обща стратегия за главните базови 

технологии в ЕС“19 и ПРИКАНВА Комисията да представи съответни нови 

инициативи, и ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да изготви нов план за 

действие относно нанотехнологиите за периода 2010—2015 г.20 .

  
18 12905/09.
19 13000/09.
20 15363/09.
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ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ Съобщението на Комисията от 7 октомври 2009 г. 

„Инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (във връзка със 

Стратегическия план за енергийни технологии — SET Plan)“21 и НАСЪРЧАВА 

Комисията и държавите-членки да проучат начини и средства за ускорено прилагане на 

SET Plan, в това число подобрени полезни единодействия със Седмата рамкова 

програма.

7. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ постигнатия през първите две години напредък, както се 

посочва в доклада за напредъка относно Седмата рамкова програма (РП7)22 , и 

ОЧАКВА резултатите от междинната оценка на РП7.

8. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ прегледа от юли 2009 г. на структурите и механизмите на 

Европейския съвет по научни изследвания, както и отговорите на научния съвет на 

ЕСНИ и на Комисията23. Съветът ще ги обсъди задълбочено, за да даде в началото на 

2010 г. политическото си становище по препоръките в прегледа и последващите 

действия.

9. КАТО ПРИЗНАВА вече постигнатия напредък за административно опростяване, 

ПОДЧЕРТАВА необходимостта от по-нататъшен напредък в опростяването и по-

ефикасното управление, за да могат рамковите програми на ЕС да допринесат 

максимално за прилагането на стратегия на ЕС за периода след 2010 г., ПРИВЕТСТВА 

намерението на Комисията да представи през пролетта на 2010 г. съобщение относно 

опростяването, което следва да допринесе за превръщането на политическата 

ангажираност в нови опростени правила, които отчитат особеностите на 

изследователския сектор, и ПРИЕМА, че:

– е необходим преглед на рамката на ЕС за финансиране с цел постигане на подход, 

толерантен към поемането на рискове и основан на доверие, за управлението на 

финансиране на научни изследвания в подкрепа на целите на политиката на ЕС;

подобно усилие ще изисква подкрепата и на Европейския парламент и държавите-

членки;

  
21 14230/09.
22 9374/09.
23 Съобщение на Комисията „Европейският съвет по научни изследвания — Отговор на 

предизвикателството за върхови постижения на световно ниво“, 15052/09.



17189/09 ee/nb 9
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C II BG

– правилата на рамковите програми за участие следва да бъдат преразгледани, за да 

се гарантира необходимата съгласуваност;

– следва да се предприемат последващи действия по препоръките, направени в 

прегледа на структурите и механизмите на ЕСНИ, като се вземе предвид 

отговорът на Комисията;

10. ПРИКАНВА Комисията, когато е уместно заедно с държавите-членки,:

– да работи усилено за по-нататъшното намаляване на административната тежест, 

като прилага и занапред препоръките в оценката на Шестата рамкова програма, и 

редовно информира Съвета за предприетите мерки;

– да представи анализ на разходите и ползите на настоящия си подход към 

финансовия контрол, като взема предвид административната тежест за 

бенефициерите и за ЕС;

– да подобри допълнително действието на новите инструменти и инициативи на 

РП7 (като например ЕСНИ, съвместните технологични инициативи и Финансовия 

инструмент за споделяне на риска), и на участващите изпълнителни агенции, въз 

основа на резултатите от прегледа на постигнатия от тях напредък;

- да подобри още повече подходите за независима последваща оценка на рамковите 

програми 24;

– да изготви предложения за преработването на Финансовия регламент, като взема 

предвид особеностите на изследователския сектор.

  
24 Заключения на Съвета от 30 май 2008 г. относно Специален доклад № 9/2007 на 

Европейската сметна палата относно „Оценяването на рамковите програми на ЕС за 
научни изследвания и технологично развитие — може ли подходът на Комисията да 
бъде подобрен?" (9096/08).
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11. И най-накрая, ПРИКАНВА Комисията да обмисли по-конкретно следните 

допълнителни аспекти с оглед реализирането на пълния потенциал на РП7, като 

подобри нейното въздействие и наред с това придаде форма на ЕИП:

– укрепване на взаимодействията между промишлеността и академичните среди 

(включително публичните научноизследователски организации), засилване на 

участието на МСП и действия за активизиране на преноса на знания, за да се 

подобри разпространението и използването на резултатите от научни изследвания;

– подобряване на отговора на сериозни предизвикателства чрез прилагането 

например на междусекторни дейности, като междусекторни покани за участие, и 

използването и занапред на европейски технологични платформи, допълнени с 

обществени платформи за разработване на планове за научни изследвания в 

съответни области, както и чрез дейности в областта на бъдещите и 

нововъзникващите технологии;

– разработване на по-нататъшни връзки и полезни единодействия с други области 

на политиката и инициативи на ЕС, като например Рамковата програма за 

конкурентоспособност и иновации (CIP), политиките за сближаване, 

образователните програми, Европейския план за икономическо възстановяване и 

европейската научноизследователска програма за селското стопанство;

– по-нататъшен напредък в опростяването и ефикасното управление.

___________________


