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На 29 юли 2013 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304,алинея 1 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Публично-
частните партньорства в рамките на „Хоризонт 2020“ — мощен инструмент 
за напредък в областта на иновациите и растежа в Европа“ 
COM(2013) 494 final. 

 
На 10 септември 2013 г. Европейският парламент и на 3 септември 2013 г. Съветът решиха, в 
съответствие с член 185 и член 188, алинея 2, от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет 
относно 
 

„Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, 
осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към 
подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи 
научноизследователска дейност“ 
COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD) 
 
„Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
участието на Европейския съюз в Европейската програма за научни 
изследвания и иновации в областта на метрологията, осъществявана 
съвместно от няколко държави членки“ 
COM(2013) 497 final – 2013/0242(COD) 
 
„Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, 
осъществявана съвместно от няколко държави членки“ 
COM(2013) 498 final – 2013/0243(COD) 
 
и „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за 
активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко 
държави членки“ 
COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD) 
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На 2 септември 2013 г. Съветът реши, в съответствие с член 187 и член 188, алинея първа, от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския 
икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие за 
изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства“ 
COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE) 

 
„Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“ 
COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE) 

 
„Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие 
ECSEL“ 
COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE) 

 
„Предложение за Регламент на Съвета относно съвместното предприятие 
„Чисто небе 2“ 
COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE) 
 
и „Предложение за Регламент на Съвета относно съвместното предприятие 
„Горивни клетки и водород 2“ 
COM(2013) 506 final – 2013/0245 (NLE). 

 
На 2 септември 2013 г. Съветът реши, в съответствие с член 187 и член 188 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за 
разработване на ново поколение Европейска система за управление на 
въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на 
съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г.“ 
COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE). 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
13 ноември 2013 г. 
 
На 494-тата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 декември 2013 г. (заседание от 
10 декември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 105 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
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1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) споделя схващането, че 

партньорствата предлагат многобройни предимства за развиване на иновациите и че 
потенциалът им би могъл да се използва в още по-голяма степен. 

 
1.2 ЕИСК смята, че е важно предложените 10 инициативи да се класифицират и поставят в 

синергия, с финансовата подкрепа на „Хоризонт 2020“, тъй като се различават от 
другите видове партньорство по отношение на инструменти, форма и съдържание. 

 
1.3 ЕИСК отправя искане да се гарантира сигурността на дългосрочните финансови 

перспективи за инициативите, както и стабилност на регулаторната рамка, за да се 
намалят високорисковите елементи, с които те се отличават, и да се допринесе за 
постигането на общите цели на ЕС: устойчиво развитие, заетост и създаването на нови, 
квалифицирани професионални профили. 

 
1.4 ЕИСК смята, че подобни инструменти представляват важни елементи за осигуряването 

на повече средства за инвестиции в научни изследвания и иновации, при условие че те 
са гъвкави, опростени и небюрократични, открити и прозрачни, с лостов ефект за 
допълнително финансиране и че гарантират по-голямо участие от страна на по-малките 
предприятия, особено от регионите в по-необлагодетелствано положение. 

 
1.5 Според ЕИСК целите трябва да бъдат измерими и да са насочени към иновациите и 

тяхното превръщане в промишлени цели и нова заетост, да са вписани в обща 
средносрочна и дългосрочна визия в рамките на балансирана и прозрачна система на 
управление с ясни показатели за научно-техническа и социално-икономическа 
ефективност. 

 
1.6 По отношение на институционалните публично-частни партньорства (ПЧП), ЕИСК 

препоръчва да се обърне по-голямо внимание на следното: механизми, които 
препятстват търговията с вътрешна информация, по-добро използване на лостовия 
ефект, осигуряване на повече място в програмите и проектите за всички видове малки 
предприятия, включително и за социалната икономика, силна комуникационна 
политика с проактивна роля на форума на заинтересованите страни във всички 
съвместни предприятия. 

 
1.7 Във връзка с публично-публичните партньорства (ППП) ЕИСК смята, че е 

целесъобразно бюджетът на европейската НИРД да допринася за по-добър баланс при 
разпределянето на средствата на Общността, които да бъдат отпускани с повече 
внимание към малките и средните високо технологични предприятия, както и за 
клинични, медицински и технологични иновации, които създават благоприятни 
условия за всички граждани, по-специално за активния живот на възрастните хора и за 
грижите, свързани с тях. 
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1.8 ЕИСК призовава за проактивна политика на комуникация относно напредъка на 10-те 

започнати инициативи и препоръчва провеждането на годишни конференции с всички 
заинтересовани страни от организираното гражданско общество, в които да се 
представят годишни доклади за постигнатите резултати и бъдещите стратегии. Той 
призовава също за многоезични практически наръчници за интелигентно участие в 
различните форми на партньорство, които съществуват на равнище ЕС. 

 
1.9 ЕИСК препоръчва на Комисията развитието на такава проактивна политика, 

включително и посредством учредяването на награди на ЕИСК за икономически и 
социални иновации.Това ще бъде насочено към три основни групи: заинтересованите 
учени и предприемачи, ползвателите на иновативните пазарни решения, всички 
граждани на ЕС, за да се задоволят нуждите на обществото, по-специално в областта на 
заетостта и обучението. Комитетът предлага създаването на „Европейска награда за 
иновации“, с която да бъдат награждавани иновативните приложения, свързани с 
промишлената, икономическата или социалната сфера, и която да осигурява силно 
видимо присъствие и европейска добавена стойност.  

 
2. Контекст на партньорствата 
 
2.1 Програмата „Хоризонт 2020“ предвижда създаването на публично-частни партньорства 

в ключови сфери, в които научните изследвания и иновациите биха могли да 
допринесат за:  

 
�  постигане на европейските цели в областта на конкурентоспособността; 
�  разрешаване на предизвикателства, стоящи пред обществото; 
�  по-добро хармонизиране на подкрепата на ЕС за научните изследвания и 

иновациите; 
�  привличане на повече индустриални инвестиции в областта на научните 

изследвания и иновациите. 
 
2.2 Следва да се уточни, че съществуват различни форми на партньорства за научни 

изследвания и иновации: 
 

�  Институционални ПЧП съгласно член  187, смесено предприятие, по силата на 
предишния член 171 от ДФЕС: иновативни лекарства, горивни клетки и водород, 
чисто небе, биологични индустрии, електронни компоненти и системи, управление 
на въздушното движение; 

 
�  Договорни ПЧП (ДПЧП), учредени въз основа на споразумение (Меморандум за 

разбирателство), което определя стратегически цели, прогнозни бюджети и 
консултативни механизми: фабрика на бъдещето, енергийно ефективни сгради, 
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„зелени“ превозни средства, интернет на бъдещето, устойчиви промишлени 
процеси, роботика, фотоника, компютри с висока производителност; 

 
�  Европейски технологични платформи, които допринасят за определянето на 

европейските партньорства за иновации, европейските технологични инициативи, 
публично-частните и публично-публичните партньорства, ERANETs, Общностите 
на знание и иновации;  

 
�  Публично-публични партньорства (ППП), съгласно член 185, за участие в 

съвместни програми между държавите членки и ЕС, които финансират своя дял от 
„Хоризонт 2020“: сътрудничество в здравеопазването за развитие, метрология, 
МСП, подкрепа за активен живот; 

 
�  Европейско партньорство за иновации (ЕПИ), въведено с водещата инициатива 

„Съюз за иновации“ на стратегията „Европа 2020“: обща платформа за 
сътрудничество, водена от ръководна група, председателствана от член или 
членове на Комисията, които отговарят за съответните сфери. Съществуват три 
такива: за суровините, за устойчивостта и производителността в селското 
стопанство и за активния живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве; 

 
�  Общностите на знание и иновации (ОЗИ), създадени в рамките на Европейския 

институт за иновации и технологии (EIT), мрежи за високи постижения, изградени 
около интегрирани партньорства между различни сектори: академичен, 
технологичен, научни изследвания, промишленост и предприемачество. Учредени 
са три ОЗИ: адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците 
от него (ClimateKIC), устойчива енергия (KIC InnoEnergy) и бъдещо 
информационно и комуникационно общество (EIT ICT Labs). Определени са 
следните тематични области: промишлено производство, храна на бъдещето, 
иновации за здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора, 
суровини, интелигентни и сигурни общества и градска мобилност; 

 
�  Партньорства за интелигентно специализиране (RIS3), като част от 

регионалната политика на ЕС и на структурните фондове, по-специално на 
Регионалната иновационна стратегия, в областта на научните изследвания, 
иновациите (включително социалните и технологичните), трансфера на технологии 
и разработването на информационни технологии, в съответствие с новите насоки 
във връзка със сближаването за периода 2014-2020 г. 

 
2.3 Опитът с институционалните ПЧП като органи на ЕС съгласно член 185 от 

Регламент (ЕО, Евратом № 1605/2002) показа, че би трябвало да бъдат добавени други 
категории, за да се увеличи изборът на по-гъвкави и достъпни инструменти за частните 
партньори от тези, които се прилагат в институциите на ЕС. 
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2.4 ПЧП по „Хоризонт 2020“ могат да бъдат определени като иновативни финансови 
инструменти, установени и прилагани по открит и прозрачен начин, въз основа на 
оценка, извършена от независими експерти, при която се определя следното: 

 
�  присъщата им европейска добавена стойност; 
�  въздействието върху промишлената конкурентоспособност и устойчивия растеж; 
�  качеството на набелязаните социално-икономически цели, особено по отношение 

на заетостта и обучението; 
�  балансираният принос от страна на всички партньори, основан на общо виждане; 
�  ясно определяне на ролята на всеки партньор; 
�  ключови показатели за ефективността; 
�  съгласуваност със стратегическата програма на ЕС в областта на НИРД; 
�  система на здраво финансово управление; 
�  капацитет за задвижване на лостов ефект за нови инвестиции; 
�  открита и прозрачна рамка за управление, в която да могат да участват и малки 

предприятия. 
 
2.5 Съвместните технологични инициативи (СТИ) представляват доказана формула за 

публично-частно сътрудничество в областта на НИРД. 
 
2.6 СТИ водят началото си главно от европейските технологични платформи (ЕТП), по 

отношение на които ЕИСК имаше възможност да се произнесе1, и по-конкретно от 
онези ЕТП, за които обичайните инструменти за подпомагане на дейността на 
съществуващите НИРД не са достатъчни за постигане на определените в 
стратегическите програми цели. 

 
2.7 ЕИСК споделя схващането, че партньорствата предлагат множество предимства и че 

потенциалът им би могъл да се използва в още по-голяма степен. Ето защо Комитетът 
горещо приветства инициативата на Комисията за създаване и насърчаване в рамките 
на водещата инициатива „Съюз за иновации“ на европейски партньорства за иновации 
(ЕПИ). 
 

2.8 ЕИСК подчерта също „изключително важното значение на иновациите за стратегията 
„Европа 2020“ и потвърди, „че иновациите не винаги са резултат от линейна 
последователност [...], а възникват в комплексен процес [...]“2. 

 
2.9 Ако е налице висока степен на взаимозависимост между научните изследвания и 

иновациите, то те „не трябва да бъдат отнасяни към научните изследвания, нито пък 

                                                      
1

  OВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 12. 
2

  ОВ C 318, 29.10.2011 г., стр. 121. 
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научните изследвания да бъдат отнасяни към иновациите. Това би представлявало 
културно обедняване на фундаменталните европейски ценности […]“3. 

 
2.10 ЕИСК още веднъж изразява подкрепа за насърчаването на социалните иновации, по-

специално в рамките на европейските програми за финансиране като структурните 
фондове или Програмата за социална промяна и социални иновации, като средство за 
улесняване на допълнителна подкрепа за развитие на възможностите за финансиране на 
социалните предприятия4. 

 
2.11 ЕИСК е подчертавал значението на партньорствата за засилване на привлекателността 

на Европа, като главно действащо лице в научните изследвания и иновациите. 
 
2.12 ЕИСК е изразявал подкрепата си за функцията на партньорството в обединяването на 

субекти от европейския публичен и национален сектор в публично-публични 
партньорства (ППП) и публично-частни партньорства (ПЧП) 5  с цел справяне с 
големите обществени предизвикателства и засилване на конкурентната позиция на 
Европа. От анализа: 

 
�  на моделите за партньорство, които са изпробвани в Седмата рамкова програма; 
�  на Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ); 
�  на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП); 
�  на политическата рамка на Съюза за иновации; 
�  и на пилотното партньорство в областта на активния живот на възрастните хора и 

остаряването в добро здраве (AHA), 
 

бяха извлечени много положителни елементи в това отношение6. 
 

2.13 ЕИСК изразява съгласие с метода, по който тези 10 предложения на Пакета за 
инвестиции са разработени от Комисията въз основа на резултатите от обществените 
консултации, оценките на въздействието и различните пътни карти. 
 

2.14 ЕИСК от своя страна организира на 31 октомври 2013 г. изслушване относно пакета с 
предложените инициативи, с участието на голяма група заинтересовани представители 
на гражданското общество, ръководители на различни съществуващи общи 
предприятия и на самата Комисия. 
 

                                                      
3

  Вж. бележка под линия №2. 
4

  OВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 17. 
5

  Някои примери за ППП: ERA-NET и ERA-NET Plus, инициативите по бившия член 185 и съвместното планиране (СП). 
Примери за ПЧП в областта на научната дейност и иновациите са СТИ и Интернет на бъдещето. 

6
  OВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 39. 
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3. Общи бележки 
 
3.1 ЕИСК убедително подкрепя пакета от инициативи на Комисията и смята, че както 

предложенията за ПЧП по смисъла на член 187 от ДФЕС, така и тези за ППП по 
смисъла на член 185 от ДФЕС, представляват мощни инструменти за посрещането на 
големите предизвикателства, отразяващи се на конкурентоспособността на Европа и на 
устойчивото икономическо и социално развитие. 

 
3.2 Комитетът счита, че е важно да се определят 10-те инициативи с финансова 

подкрепа на „Хоризонт 2020“, тъй като се различават от другите видове партньорство 
по отношение на инструменти, форма и съдържание, въпреки че понякога целите им 
водят към и/или съвпадат отчасти с целите на останалите, като се избягва дублиране, 
припокриване и възможни конфликти, а се изтъкват синергиите и допълняемостта с 
други инициативи. Във всички случаи държавите членки не се освобождават от своите 
отговорности в областите, за които се отнасят тези инициативи за партньорство. 

 
3.3 Комитетът подчертава важността на това да се гарантира сигурност в бюджетните 

перспективи за научните изследвания и иновациите, както и стабилност на опростената 
регулаторна рамка от страна на ЕС, а от страна на предприятията да се осигурят 
инициативи за намаляване на високорисковите елементи, които ги отличават. Смята 
обаче, че разпределението на финансовата подкрепа трябва да бъде по-балансирано 
между инициативите, с по-голямо внимание към интелигентната заобикаляща среда, 
насочена към подкрепата за активен живот, и програмата за високотехнологични МСП. 

 
3.4 Що се отнася до самите инструменти, те представляват важни елементи за 

осигуряването на повече средства за инвестиции в научни изследвания и иновации, при 
условие че са гъвкави, опростени и небюрократични, открити и прозрачни, и че 
разрешават проблемите, свързани с равновесието и/или възможния конфликт между 
правилата на конкуренцията и популяризирането на иновациите, защитата на 
интелектуалната собственост, разпространението и открития достъп до резултатите, с 
цел крайната услуга, предоставяна на гражданите данъкоплатци и на потребителите, да 
бъде по-добра. 

 
3.5 ЕИСК, по-специално, припомня, че „е необходимо и занапред да се гарантират 

авторството и интелектуалната собственост на изследователите и техните организации 
[...]“ и че „[...] най-вече в случай на глобална симетрия между Европа и трети страни, 
би могло да е полезно да съществува свободен достъп до подходящо подбрани данни, 
на които се основават свободно достъпните публикации [...]“7. 

 
3.6 Според ЕИСК целите трябва да бъдат измерими и свързани не само с промишлената 

стратегия на сектора, а най-вече с разрешаването на проблемите на обществото и на 

                                                      
7

  ОВ C 76, 14.3.2013 г., стр. 48. 
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устойчивото икономическо и социално развитие, по-специално от гледна точка на 
заетостта, вписани в обща визия в средносрочен и дългосрочен план, в рамките на 
балансирана и прозрачна система на управление, с ясни научно-технически и социално-
икономически показатели за ефективност. 

 
3.7 При оценката на положителния опит на ПЧП като инструмент за съчетаване на няколко 

различни видове финансиране ЕИСК изразява подкрепата си за модели на 
финансиране, които са икономични и максимално опростени, за да се подобри тяхната 
надеждност чрез намаляване на риска от нередности в декларациите за разходи на 
бенефициерите, опростяване на счетоводството на проектите и премахване на стъпките, 
които не са пряко необходими за проверката, като се улеснява и ускорява процесът на 
прилагане. 

 
3.8 Затова ЕИСК смята, че за да се осигурят равни условия за всички предприятия, които 

работят в рамките на вътрешния пазар, е необходимо финансирането на ПЧП и ППП по 
линия на „Хоризонт 2020“ да бъде създадено в съответствие с правилата, приложими за 
държавните помощи, така че да се гарантира ефективността на публичните разходи и 
предотвратяването на нарушенията на пазара, и то да отговаря на всички етични 
изисквания. 

 
3.9 По-специално, според ЕИСК създаването на публично-частни партньорства трябва да 

се обвърже с условия, които да гарантират запазването на ефективна конкурентна среда 
и да осигурят възможност за присъединяване на нови участници по всяко време, както 
и за системно включване на групи от крайни потребители в програмите и проектите. 

 
3.10 Според ЕИСК е необходимо да бъде признато значението на правата върху 

интелектуалната собственост. Най-вече е необходимо да се насърчава създаването на 
договори за съвместно използване на патенти, за да се даде възможност за споделяне на 
научни данни и да се увеличат усилията за сътрудничество в научните изследвания по 
специфични технологични вериги, като се избягват ситуациите на „патентен 
гъсталак“8. 

 
3.11 ЕИСК препоръчва изготвянето на „упътване“ за крайните потребители на 

многобройните общностни инструменти в областта на иновациите и на различните 
форми на партньорство, съвместни инициативи, водещи инициативи, общности на 
знанието, платформи и други подобни действия на Общността в сферата на научните 
изследвания и иновациите. Освен това въвеждането на хоризонталност би увеличило 
въздействието на инвестициите (вж.: нанотехнологии и грижи за възрастните хора) и би 
позволило всички видове предприятия да се привлекат в по-голяма степен. 

 

                                                      
8

  OВ C 68, 6.3.2012 г., стр.28, стр. 28. 
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3.12 ЕИСК смята, че е абсолютно необходимо сложната система от мерки, синергии и 
участващи общностни политики – от политиката в областта на научните изследвания и 
иновациите, до регионалната политика и политика на сближаване и индустриалната 
политика – да станат по-лесни за използване и по-прозрачни, особено за МСП, малките 
организации и социалната икономика. 

 
3.13 Също така ЕИСК смята за важно да се гарантира видимо присъствие, реклама – 

включително езикова – и прозрачност на целия пакет и свързаните с него инициативи и 
инструменти (или такива, които биха могли да бъдат свързани) посредством 
проактивна комуникационна политика и годишни конференции с участието на всички 
заинтересовани страни на организираното гражданско общество, на които да се 
представят периодични доклади относно търсените резултати и бъдещите стратегии. 

 
3.14 Като се имат предвид значението на отпуснатите ресурси и многообразието от 

ситуации и реални нужди на държавите членки, ЕИСК препоръчва да се разработи 
комуникационна политика, насочена към четири целеви групи: 

 
�  научните общности, различните видове и различните по размер предприятия; 
�  сферата на малките и средните предприятия и на социалната икономика; 
�  крайните потребители посредством структуриран диалог с техните представители в 

различните сектори, с които ЕИСК би могъл да установи ползотворно 
сътрудничество;  

�  всички граждани и данъкоплатци, с цел те да бъдат информирани за резултатите и 
възможните иновативни приложения на осъществените в Общността научни 
изследвания и иновации. 

 
3.15 ЕИСК счита, че би могла да се учреди награда на ЕИСК за икономически и социални 

иновации, с която да се привлече вниманието към резултатите, постигнати от 10-те 
предложени партньорства в различните дисциплини в 28 държави членки с участието 
на Форумите на заинтересованите страни, предвидени в уставите на общите 
предприятия. ЕИСК отправя искане Комисията от своя страна да подеме 
широкообхватна информационна кампания относно публично-частните партньорства.  

 
4. Специфични бележки 

 
4.1 ЕИСК приветства факта, че е налице ясна тенденция към увеличаване на използването 

на ПЧП в областта на общественото здраве, чистото небе, управлението на въздушното 
пространство, електрониката и информационните технологии, горивните клетки и 
водорода. Той предупреждава обаче за необходимостта от синергии с други установени 
партньорства, инициативи по различна линия и в рамките на другите политики на ЕС. 

 
4.2 По отношение на инициативата за иновативни лекарства, ЕИСК препоръчва да се 

отдели повече място за разработването на лекарства, достъпни за най-бедните слоеве от 
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населението, и на евтини лекарства за случаите на продължителна употреба и за редки 
болести. Освен това ЕИСК препоръчва сред приоритетите да се включи и пускането на 
пазара на ЕС на продуктите на европейската изследователска дейност и определянето 
на правила за цената на грам активно вещество, които да вземат предвид трудностите 
на публичните бюджети и на социалните системи на държавите членки. 

 
4.3 По отношение на инициативата ГКВ 2 – Горивни клетки и водород (Fuel Cells and 

Hydrogen), ЕИСК смята за важно сред целите да бъде включено по-специално 
развитието на технологии без емисии на CO2 за получаване на водород. 

 
4.4 В сферата на инициативата за чисто небе е необходимо да се изтъкне в по-голяма 

степен отражението на резултатите, дори и на текущите, от посочените 
демонстрационни проекти, както и от управлението на рисковете по отношение на 
сигурността и околната среда в ПЧП „Единно небе“. 

 
4.5 Необходимо е да се внимава, по отношение на Инициативата за развитието на 

индустрията, основана на биологични материали, материали от биологичното 
земеделие и биоматериали, тези технологии да бъдат напълно съобразени с живите 
организми, с околната среда и устойчивостта в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост, в съответствие с принципа на предпазливостта. ЕИСК очаква 
конкретни положителни и видими резултати от тази инициатива. 

 
4.6 Големият ангажимент, включително финансов, по отношение на инициативата ECSEL 

за цифрови технологии и наноелектроника, вече предвиден в тематичните части на 
„Хоризонт 2020“, би трябвало да носи осезаема полза на гражданите данъкоплатци под 
формата на по-добър, съобразен с ползвателите и безплатен достъп до тези 
технологии9. 

 
4.7 ЕИСК категорично подкрепя и четирите инициативи за ППП, но подчертава значението 

на две от тях и призовава те да бъдат укрепени, включително от гледна точка на 
отпуснатите за тях ресурси: 

 
�  инициативата Eurostar, за добрите резултати от която е допринесъл чрез подкрепата 

си за достъпа до научни изследвания, технологично развитие и иновации за МСП, в 
рамките на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП); 
 

�  Европейската програма за интелигентна заобикаляща среда за подпомогне на 
активен живот, която да отговаря на все по-високи изисквания за развитие в добро 
здраве на индивида и на европейското общество като цяло. 

 

                                                      
9

  Вж. становище CESE 4345/2013 от 24.10.2013 г. 
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4.8 По конкретно, за програмата „Интелигентна заобикаляща среда“ (AAL) ЕИСК 
препоръчва да се вземат предвид съществуващите различия между държавите членки, 
също и във връзка с перспективите за задълбочаване на тези проблеми в зависимост от 
демографските тенденции до 2024 г. и след това: предложеното от ЕС равнище на 
финансиране би трябвало да бъде силно увеличено, спрямо равнището на Седмата 
рамкова програма, като се отчитат бъдещите възгледи на различните представителни 
категории на гражданското общество посредством създаването на ad hoc комитет. 

 
4.9 С цел ускоряване на развитието и увеличаване на възможностите за създаване на 

работни места и по-квалифицирани професионални профили, ЕИСК препоръчва тези 
институционални партньорства да се развиват в тясна синергия и координация с други 
подобни дейности в рамките на водещите инициативи в сферата на индустриалната 
политика и интелигентната специализация, политиката на сближаване и регионалните 
иновационни стратегии. 

 
4.10 Що се отнася до участието в европейската програма по метрология, ЕИСК се позовава 

на становището си на тази тема10 и препоръчва да се увеличи подкрепата, включително 
и финансовата, за участието на малките предприятия и групите на потребителите. По 
отношение на партньорството между европейските и развиващите се страни, се 
позовава на становището относно ЕС/Африка11 със специалната препоръка да не се 
пренебрегват симптомите на завръщане в Европа на болестите, предмет на научните 
изследвания, и при изготвянето на протоколите да се следи за пълното спазване на 
етичните принципи. 

 
Брюксел, 10 декември 2013 г.  
 

Председател  
на 

Европейския икономически и социален 
комитет  

  
  
  
  

Henri Malosse 
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  ОВ C 228, 22.9.209 г., стр. 69. 
11

  ОВ C 77, 31.3.209 г., стр. 148. 


