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Относно: Проект за заключения на Съвета относно Специален доклад № 2/2010 на 

Сметната палата: Ефективност на схемите за подпомагане на проектни 
проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова 
програма за изследвания

– Приемане

1. На 14 юли 2010 г. генералният секретариат на Съвета получи Специален доклад 

№ 2/2010 на Сметната палата „Ефективност на схемите за подпомагане на проектни 

проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за 

изследвания“ заедно с отговорите на Комисията1.

2. В съответствие с установените в заключенията на Съвета правила относно 

подобряването на разглеждането на специалните доклади, изготвяни от Сметната 

палата2, на 2 септември 2010 г. Комитетът на постоянните представители (ІІ част)

възложи на работна група „Научни изследвания“ да разгледа доклада съгласно 

посочените по-горе заключения3.

  
1 Док. 12458/10.
2 Док. 7515/00 + COR 1.
3 Док. 12459/10.
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3. Работна група „Научни изследвания“ разгледа специалния доклад и изготви проект за 

заключения на Съвета, по който постигна съгласие на заседанието си от 18 октомври 

2010 г. и чийто текст е изложен в приложението.

4. Въз основа на това Комитетът на постоянните представители се приканва да препоръча 

на Съвета да приеме като точка „А“ от дневния ред заключенията на Съвета, чийто 

текст е изложен в приложението.

___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за заключения на Съвета относно
Специален доклад № 2/2010 на Европейската сметна палата: Ефективност на схемите 

за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по 
Шестата рамкова програма за изследвания

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ

● заключенията на Съвета относно подобряването на разглеждането на специалните 
доклади, изготвяни от Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от 
отговорност4;

● заключенията на Съвета от 22 май 2007 г. относно научноизследователските 
инфраструктури в европейското научноизследователско пространство, в които наред с 
другото се отбелязва потенциалът на финансови инструменти като Финансовия 
инструмент за споделяне на риска и структурните фондове за допълване на 
регионалните, националните или европейските финансови средства за изпълнение на 
проекти в областта на научноизследователските инфраструктури и се набляга, че е 
важно да се развиват полезни взаимодействия между тези различни източници на 
финансиране, както и се отправя покана към Комисията да насърчава подобни 
взаимодействия5;

● заключенията на Съвета от 29 май 2008 г. относно Специален доклад № 09/2007 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?“, в които наред с другото се призовава за осигуряване на по-голяма 
яснота на интервенционната логика при разработването и изпълнението на рамковите 
програми6;

  
4 Док. 7515/00.
5 Док. 10055/1/07.
6 Док. 9096/08.
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● заключенията на Съвета от 30 май 2008 г. относно „Европейските 
научноизследователски инфраструктури и тяхното регионално измерение“, в които 
наред с другото се подчертава, че първокачествените научноизследователски 
инфраструктури играят важна роля в развитието на Европейското 
научноизследователско пространство, като способстват за високи постижения в 
областта на науката, дават възможност за глобална конкурентоспособност на 
фундаменталните и приложните научни изследвания, и в които се изтъква значението 
на новите модели и най-добрите практики на финансирането на научноизследователски 
инфраструктури7;

● заключенията на Съвета от 29 май 2009 г. относно научноизследователските 
инфраструктури и регионалното измерение на Европейското изследователско
пространство, в които наред с другото държавите-членки и Комисията се приканват, 
като се консултират с ESFRI, когато това е необходимо, да утвърждават използването в 
още по-голяма степен на наличните финансови средства и по-конкретно на 
структурните фондове и инструментите на ЕИБ за изграждането, осъвременяването или 
поддържането на научноизследователски инфраструктури, в това число структури за 
регионално партньорство8;

● заключенията на Съвета от 10 май 2010 г. относно Специален доклад № 8/2009 на 
Европейската сметна палата — „Постигнали ли са своите цели „мрежите за високи 
научни постижения“ и „интегрираните проекти“ в политиката на Общността в областта 
на изследванията?“, в които Съветът наред с другото счита, че бъдещите разходни 
програми следва да се основават на ясна интервенционна логика, както и на „SMART“9

цели и показатели за изпълнение, обвързващи инструментите с възможно най-
реалистични цели10;

● заключенията на Съвета от 26 май 2010 г. относно различни въпроси, свързани с 
развитието на ЕНП, в които наред с другото Комисията и държавите-членки се 
приканват да продължат да работят за консолидиране и развитие на европейските 
научноизследователски инфраструктури, в т.ч. на регионалните научноизследователски 
съоръжения, при отчитане на работата на ESFRI, както и на потенциала на регламента 
относно консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)11, и 
чрез укрепване на подхода на партньорство на европейско, национално и регионално 
равнище12;

  
7 Док. 10220/08.
8 Док. 10612/09.
9 Цели, които Финансовият регламент на ЕС определя като конкретни, измерими, 

достижими, актуални и планирани със срокове (SMART = Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant and Timed).

10 Док. 8622/10.
11 Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на 

Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура 
(ERIC), ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1—8.

12 Док. 10246/10.
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1. ПРИВЕТСТВА Специален доклад № 2/2010: Ефективност на схемите за подпомагане 
на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова 
програма за изследвания13.

2. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ заключенията на специалния доклад и по-конкретно 
ОТЧИТА, че:

- схемата за подкрепа на проектни проучвания (ПП) е била оценена положително от 
интервюираните представители на изследователската общност, като според тях 
чрез нея се предоставя финансиране за критичния ранен етап от развитието на 
инфраструктурите и се насърчава сътрудничеството между потенциални 
конкуренти в изследователската сфера в Европа;

- схемата за подкрепа от Общността за изграждане на нови инфраструктури е 
оказала ограничено въздействие по отношение на създаването на мрежа от 
изследователски съоръжения в Европа;

- следва да се повишат усилията за насърчаване на използването на други налични 
източници на финансиране за изследователски инфраструктури в Европа.

3. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ отговорите на Комисията, които придружават специалния 
доклад, и ПРИВЕТСТВА действията, предприети досега по Шестата рамкова програма 
и продължили по Седмата рамкова програма паралелно със създаването на 
форума ESFRI14 с цел подобряване на подхода към финансирането от страна на ЕС за 
научноизследователските инфраструктури, и ОТЧИТА, че в това отношение е 
постигнат значителен напредък.

4. ПРИЕМА, както се споменава в предишните му насоки, че съществува необходимост 
целите на схемите за финансиране ясно да се определят и че е необходимо активно да 
се насърчава използването на различни допълващи източници на финансиране за 
научноизследователските инфраструктури в Европа, включително източниците на 
национално равнище, и да продължава подобряването на полезните взаимодействия 
между инструментите на ЕС за финансиране (в т.ч. Седмата рамкова програма, 
програмата за конкурентоспособност и иновации, структурните фондове и 
инструментите на ЕИБ).

  
13 Док. 12458/10.
14 Европейски стратегически форум за научноизследователски инфраструктури.
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5. НАСЪРЧАВА Комисията заедно с държавите-членки и ESFRI да продължи усилията си 

за подобряване на подходите към финансирането на европейските 

научноизследователски инфраструктури в съответствие с препоръките на специалния 

доклад и заключенията на Съвета относно научноизследователските инфраструктури, 

също и с оглед на бъдещи инструменти на ЕС за финансиране, свързани с 

научноизследователската и развойната дейност.

___________________


