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На 21 март 2013 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до 
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: 
Състоянието на Съюза за иновации 2012 г. – ускоряване на промяната“ 
COM(2013) 149 final. 

 

Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше възложено да 
подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 17 юли 2013 г. 
 

На 492-рата си пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г. (заседание от 
18 септември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 161 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 

1. Заключения и препоръки 
 

1.1 ЕИСК приветства решението на Комисията да публикува за втора поредна година 
доклад за състоянието на „Съюз за иновации“, в който се отбелязва значителен 
напредък, по-конкретно факта, че 80 % от ангажиментите по водещата инициатива се 
изпълняват по план. ЕИСК е съгласен с констатацията за постигнатия напредък, по-
специално що се отнася до установяването на рамката на политиката, свързана с 
изпълнението на конкретните ангажименти. Затова той очаква до края на 2014 г. да 
бъдат изпълнени всички 34 ангажименти. 

 
1.2 Въпреки постигнатия през 2012 г. напредък в няколко важни области като единния 

патент и новите правила за фондовете за рисков капитал, няма основания за 
прекомерна удовлетвореност. „Съюз за иновации“ все още не носи резултати по 
отношение на икономическия растеж и създаването на работни места. Не се забелязва 
значителен напредък и в конкурентоспособността на Европейското 
научноизследователско пространство в световен мащаб. 

 
1.3 ЕИСК отбелязва с особено дълбока загриженост тенденцията към намаляване на 

разходите за научноизследователска и развойна дейност в бюджетите на повечето 
държави членки за втора поредна година. Също толкова обезпокоителни са 
нарастващите различия в сферата на иновациите, които се наблюдават между 
държавите членки и между отделните региони. Ще трябва да се преосмисли 
ефективността на политиката за регионално сближаване и на структурните фондове във 
връзка с инициативата „Съюз за иновации“, особено що се отнася до изтичането на 
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мозъци от региони с ограничен капацитет към вече установени изследователски 
центрове. 

 
1.4 Кризата вече принуди Европа да задълбочи интеграцията с цел постигане на 

макроикономическа стабилност и функциониращ паричен съюз. ЕИСК е убеден, че е 
необходима по-голяма и по-задълбочена интеграция и в областта на 
научноизследователската дейност и иновациите, за да може проектът „Съюз за 
иновации“ да доведе до повишаване на конкурентоспособността на европейските 
знания, до икономически растеж и създаване на работни места. ЕИСК призовава 
Европейския съвет да подкрепи задълбочаването на концепцията на „Съюз за 
иновации“ в заключенията на срещата на върха през октомври. 

 
1.5 ЕИСК е убеден, че дори и ако всичките 34 ангажимента бъдат изпълнени, „Съюз за 

иновации“ трябва да бъде задълбочен и във връзка с това подкрепя препоръките на 
ERIAB1 и реакцията на Комисията по този повод. Същевременно той призовава 
Комисията да изготви във възможно най-кратък срок списък от мерки и области, в 
които е възможно и неотложно „Съюзът за иновации“ да се задълбочи. Комитетът 
вижда възможности за задълбочаване по специално във връзка с по-нататъшното 
подобряване на средата за бързо разрастващи се иновационни предприятия, иновациите 
в публичния сектор, социалните иновации и нови, иновационни бизнес модели, които 
биха могли да доведат до радикална промяна на нагласата и съществуващите подходи 
към иновационните решения. 

 
1.6 Функциониращо Европейско научноизследователско пространство е безусловно 

необходим компонент на „Съюз за иновации“. Въпреки пълната подкрепа на 
Европейския съвет, ЕИСК изразява съмнения, че то ще бъде изградено до края на 
2014 г., тъй като не се наблюдава задоволителен напредък в областите от ключово 
значение: мобилността на научните работници, ефективността на националните 
системи за научноизследователска дейност, оптимизирането на използването на 
научноизследователската инфраструктура, принципът на състезателност при 
използването на националните средства за научни изследвания, пълното изграждане на 
пазара за права върху интелектуалната собственост и др. Затова ЕИСК отправя призив 
към Комисията и държавите членки да осигурят възможно най-бързото изпълнение на 
всички условия за развитието на европейското научноизследователско пространство, 
както предлага Комисията в своето съобщение2. 

 
1.7 ЕИСК приветства напредъка в изграждането на висококачествена 

научноизследователска инфраструктура на общоевропейско равнище и окуражаващите 
първоначални резултати от европейските партньорства за иновации. Според него при 

                                                      
1

 Съвет за Европейски научни изследвания и иновации - Stress-test of Innovation Union (Стрес-тест за Съюза за иновации), 
ноември 2012 г. 

2
 Съобщение на Комисията COM(2012) 392 final – Засилено партньорство в рамките на европейското 

научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж. 



- 3 - 

INT/695 - CES3251-2013_00_00_TRA_AC   EN – NA/AS-YD/AS/ld …/… 

тях има някои случаи на неизпитани и недоизградени модели и той призовава 
Комисията, въз основа на досегашния опит, да изготви всеобхватен анализ на тяхната 
ефективност и да определи еднакви условия за тяхното функциониране и финансиране. 

 
1.8 Системата за подкрепа на научните изследвания и иновациите в Европа все още е твърде 

сложна, което кара по-специално микропредприятията и малките предприятия да се 
отказват от участие в научноизследователските проекти на ЕС. Наред със сложните и 
времеемки административни изисквания, съществуват и значителни различия в 
процедурите между програмите на регионално, национално и европейско равнище. 

 
1.9 Комитетът вижда значителен потенциал за стимулиране на иновациите посредством 

по-иновационно насочване на обществените поръчки. Затова той призовава държавите 
членки да увеличат значително възлагането на поръчки, предхождащо търговската 
реализация и да споделят добри практики и благоприятстващи иновациите модели на 
възлагане на обществени поръчки. Това би трябвало да се прилага и при обществените 
поръчки, финансирани от структурните фондове. 

 
1.10 Реформата на образователните системи би трябвало, наред с другото, да осигури на 

Европа много повече високо квалифицирани научни работници и инженери3. Според 
ЕИСК би било добре обучението по предприемачество и управленски умения да се 
включи в учебните програми, тъй като те са от съществено значение за ефективното 
превръщане на добрите идеи в успешни проекти. Комитетът призовава предприятията 
и социалните партньори да бъдат включени в подготовката на учебните програми и 
управлението на докторските програми. 

 
1.11 ЕИСК би желал да изтъкне отново специфичната роля на социалните иновации, които 

биха могли да играят важна роля в борбата с кризата и другите предизвикателства на 
съвременното общество. Поради това следва да се развиват механизмите за подкрепа, 
достъпни и за потенциалните социални новатори в гражданското общество и сектора на 
социалната икономика. ЕИСК призовава Комисията да създаде колкото може по-скоро 
механизъм за подкрепа за създаването на инкубатори за иновационни социални проекти. 

 

2. Контекст на становището и съобщението на Комисията 
 

2.1 „Съюз за иновации“ е една от седемте водещи инициативи, обявени в стратегията 
„Европа 2020“. Целта е да се създаде по-благоприятна среда за иновациите в Европа и 
по този начин да се гарантира, че новаторските идеи могат да бъдат претворени в 
продукти и услуги, които ще създадат растеж и работни места. Анализите показват, че 
страните, които са инвестирали повече в научноизследователска дейност и иновации в 
миналото, се възстановяват значително по-бързо и имат по-високи равнища на заетост4. 

                                                      
3

  За да постигне целите на стратегията „Европа 2020“, Европа ще има нужда най-малко от един милион нови научни 
работници и инженери до 2020 г. 

4
 Сравнителен анализ на европейските иновации, 2013 г. 



- 4 - 

INT/695 - CES3251-2013_00_00_TRA_AC   EN – NA/AS-YD/AS/ld …/… 

 
2.2 В съобщението си относно състоянието на „Съюз за иновации“ 2012 г.5 Европейската 

комисия за втора поредна година прави обобщение на постиженията на равнището на 
държавите членки и на европейско равнище по отношение на изпълнението на една от 
водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“ − „Съюз за иновации“. 

 
2.3 В общи линии Комисията отчита значителен напредък в изпълнението на инициативата. 

Над 80 % от инициативите се изпълняват по план. Държавите членки се съсредоточават все 
повече върху създаването на благоприятна за иновациите бизнес среда. Те премахват 
данъците върху инвестициите в научноизследователска дейност, намаляват данъците върху 
печалбата от патенти, улесняват достъпа до рисков капитал и др. 

 
2.4 Но в съобщението се споменават редица обезпокоителни тенденции, повечето от които 

са последици от икономическата криза и големите бюджетни дефицити: 
 

• през 2011 г. и 2012 г. беше отбелязана тенденция към спад на разходите за научно-
изследователска и развойна дейност в бюджетите на повечето държави членки; 

 
• различията в ефективността и ефикасността на националните системи за 

научноизследователска дейност и иновации увеличават разделението между 
страните и регионите в областта на иновациите; 

 
• в някои страни се наблюдава спад в инвестициите в научноизследователската и 

развойната дейност в частния сектор, особено сред малките и средните 
предприятия; 

 
• поради многобройните пречки, препятстващи растежа, делът на бързо 

разрастващите се иновационни предприятия в Европа е твърде нисък. 
 
2.5 Една от ключовите констатации в съобщението е, че Европа трябва да се ангажира по-

интензивно в постигането на растеж, основан на иновациите. За тази цел трябва 
неотложно да се развие допълнително „Съюз за иновации“. Понастоящем все още не е 
ясно в кои области, с какви мерки и с какви средства ще бъде осъществено това 
развитие и задълбочаване. 

 
3. Общи бележки 
 

3.1 ЕИСК приветства решението на Комисията за изготвяне на ежегоден анализ на 
състоянието на „Съюз за иновации“. Това е една от водещите инициативи на стратегията 
„Европа 2020“. Навременният анализ на резултатите улеснява предприемането на 
корективни мерки в областите, които не се развиват в правилната посока. 

 

                                                      
5

 COM(2013) 149 final, 21.3.2013 г. 



- 5 - 

INT/695 - CES3251-2013_00_00_TRA_AC   EN – NA/AS-YD/AS/ld …/… 

3.2 Предвид обичайната практика при въвеждането на ново законодателство на ЕС, 
двугодишен период е твърде кратък срок за извършването на реална оценка на 
постигнатите резултати6. Въпреки това ЕИСК оценява факта, че политическата рамка 
за „Съюза за иновации“ е повече или по-малко изградена, макар че все още няма 
видими резултати по отношение на икономическия растеж и новите работни места. 

 
3.3 В контекста на засенчващия останалите теми и всепоглъщащ дебат за бюджетните 

дефицити, непопулярните орязвания на бюджета и всеобщия спад на доверието в 
европейския проект, „Съюз за иновации“ е една от по-положителните и успешни 
инициативи. Повечето от поетите съгласно инициативата ангажименти се изпълняват 
малко или повече по план. Затова ЕИСК с основание очаква до края на 2014 г. да бъдат 
изпълнени всички 34 ангажимента. 

 
3.4 ЕИСК приветства напредъка в областта на изграждането на общоевропейска 

приоритетна научноизследователска инфраструктура благодарение на ефективната 
роля и дейност на ESFRI7. Двадесет и седем от общо 48 проекта в списъка на ESFRI 
вече са в етап на изпълнение, което е добър знак за постигането на целта за изграждане 
на 60 % от приоритетните европейски научноизследователски инфраструктури до 
2015 г.8. Според Комитета Европа все още прави твърде малко за координирането и 
оптимизирането на използването на научноизследователската си инфраструктура. 

 
3.5 Новата концепция за Европейски партньорства за иновации, чиито първоначални 

пилотни проекти са насочени към справяне с основните обществени 
предизвикателства9, засега създават впечатление за положителна картина. Целта им е 
да обединят заинтересованите страни на всички равнища, да се преодолее 
разпокъсаността и да се създаде необходимата критична маса. Въпреки тези 
положителни сигнали в някои случаи европейските партньорства все още 
представляват неизпитани и недовършени модели. Затова ЕИСК призовава Комисията 
въз основа на досегашния опит да изготви във възможно най-кратък срок всеобхватен 
анализ на тяхната ефективност и да определи еднакви условия за тяхното 
функциониране и финансиране в бъдеще. 

 
3.6 Въпреки несъмнения напредък в някои области, няма място за прекомерна 

удовлетвореност. По-долу ЕИСК ще определи областите, в които все още не са 
постигнати достатъчни подобрения и в които са необходими бързи и ефективни 
действия. 

                                                      
6

 Някои законодателни актове, които имат значително въздействие върху подобряването на средата за иновации 
(Директивата за интелектуалната собственост, европейският патент, въвеждането на паспорт за рисков капитал и др.), 
все още не са влезли напълно в сила. 

7
  Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура. 

8
  Вж. Доклад на ESFRI за изпълнението, ноември 2012 г. 

9
  Европейско партньорство за иновации (ЕПИ), „Активно остаряване в добро здраве“, ЕПИ „Селскостопанска производителност и 

устойчивост“, ЕПИ „Интелигентни градове и общини, ЕПИ в сферата на водите, ЕПИ в областта на суровините. 
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3.7 Системата за подкрепа на научноизследователската и развойната дейност в 

Европа все още е твърде сложна. Потенциалните бенефициери са изправени пред 
обезсърчително множество действащи инструменти (национални и регионални 
програми, междуправителствени инициативи и процедури на ЕС за финансиране). 
Не беше намалена значително и административната тежест. Това възпрепятства 
трансграничното сътрудничество и изключва, по-специално МСП и 
микропредприятията от научноизследователските проекти на ЕС. Освен 
административната тежест съществуват и значителни различия относно процедурите. 

 
3.8 Изходната точка за „Съюз за иновации“ трябва да бъде изграждането на отлична 

модерна образователна система във всички държави членки, включително реформа 
на висшето образование. Предприятията все още участват в твърде малка степен в 
изготвянето на учебните програми и управлението на докторските програми. Ето защо 
ЕИСК призовава отново социалните партньори да могат да участват активно в 
планирането на образователните системи на бъдещето. 
ЕИСК призовава и за включването на управленски и предприемачески умения в 
подготовката на бъдещите инженери и учени, за да се улесни и насърчи превръщането 
на добрите идеи в успешни продаваеми проекти. 

 
3.9 ЕИСК подкрепя широкото определение на иновациите, което може да обхваща 

различни области. В предходните си становища Комитетът многократно подчерта 
специфичната роля на социалните иновации10, които често произхождат пряко от 
организации на гражданското общество. Много аспекти на европейските системи за 
социални грижи са продукт на иновативни идеи на гражданското общество и 
участниците в социалната икономика. Поради това подкрепата за иновациите трябва да 
включва всички сфери на обществото, а механизмите за финансиране да отразяват 
извънредното многообразие на иновациите. 

 
3.10 Европа все още не е ефективна по отношение на търговската реализация на 

иновационните идеи: достъпът до финансиране, особено за малките иновационни 
предприятия, все още е труден (недостиг на рисков капитал вследствие на финансовата 
криза). Предприемачеството и иновациите често вървят ръка за ръка. В Европа по 
традиция сме по-малко толерантни към евентуален фалит на предприятия. Отнасяме се 
дори с по-големи резерви към рискови иновационни проекти. Все още няма 
функциониращ единен капиталов пазар (по-специално, що се отнася до рисковия 
капитал). Новите форми на финансиране на иновационни предприятия като групово 
финансиране („crowd financing“) и посредством „бизнес ангели“ се развиват твърде 
бавно. Механизмът за финансиране с поделяне на риска се оказва много добър опит, 
но не може да отговори на търсенето. 

 

                                                      
10

  Вж. становища ОВ C 132, 3.5.2011 г., стр. 39 (параграф 3.10.4), ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 39, ОВ C 354, 28.12 2010 г., стр. 80. 
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3.11 Завършването на изграждането на единен пазар в областта на иновациите зависи в 
голяма степен от правилното функциониране на европейския единен пазар. Той все още е 
изправен пред значителни препятствия и слабости, по-специално в областта на 
свободното движение на услуги и капитали11. ЕИСК отново предлага на Комисията да 
обмисли създаването на общоевропейска електронна база данни (под формата на 
търсачка), съдържаща специфични знания от отделни предприятия и 
научноизследователски институти, за да улесни по-бързото изграждане на мрежи между 
предприятията и други организации с цел тяхното свързване с оглед на иновационни 
проекти (може би в контекста на съществуващата мрежа „Enterprise Europe“ (EEN)12. 

 
3.11.1 Към същата категория попадат и пречките пред изграждането на единен пазар за 

правата върху интелектуална собственост. Въпреки че в крайна сметка беше 
създаден единен европейски патент, което е важно постижение, процедурите все още 
не функционират. 

 
3.12 Европа изостава и по отношение на завършването на изграждането на пазар за 

обществени поръчки в областта на иновациите, по-специално посредством 
механизмите за обществените поръчки13. Твърде малко обществени поръчки в Европа 
са насочени към насърчаване на иновациите. Затова ЕИСК призовава държавите членки 
да увеличат значително възлагането на поръчки, предхождащи търговската реализация, 
което според Комисията би довело до нарастване на пазара на обществените поръчки с 
10 млрд. евро. Във връзка с това Комитетът препраща и към предложенията на 
Европейския парламент за модернизиране на обществените поръчки14. Би трябвало да 
се използват по-широко обществените поръчки, съфинансирани от структурните 
фондове, с цел увеличаване на търсенето на иновационни продукти и услуги. 

 
3.13 Функциониращо Европейско научноизследователско пространство, което е синоним 

на единен пазар в областта на научноизследователската дейност и иновациите, е една 
от ключовите предпоставки за пълното прилагане на практика на концепцията за 
„Съюз за иновации“. Европейският съвет определи 2014 г. за краен срок за неговото 
завършване15. Това означава, че дотогава трябва да бъдат премахнати всички основни 
препятствия пред мобилността и трансграничното сътрудничество, включително 
посредством отворен пазар на труда за научните работници, създаването на 
допълнителни пенсионни фондове, оптимален поток на знанията и резултатите от 
научноизследователската дейност и по-голямо прилагане на принципа на 
състезателност при използването на националните ресурси за научни изследвания. 
ЕИСК изложи по-подробно позициите си относно изграждането на ЕНП 

                                                      
11

  Вж. становище INT / 688 - Акт за единния пазар – определяне на липсващите мерки. 
12

  Вж. становище ОВ С 218, 11.9.2009 г., стр. 8, параграфи 1.2 и 3.2.4. 
13

  Пазарът за обществени поръчки се равнява на 17 % от европейския БВП. 
14

  Доклад на Комисия IMCO и Резолюция на ЕП за възлагането на поръчки, предхождащо търговската реализация. 
15

  Заключения на Европейския съвет от февруари 2011 г. и март 2012 г. 
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(Европейско научноизследователско пространство) в становище 16 , в което изрази 
опасенията си, че 2014 г. е твърде амбициозен срок. 

 
3.14 Приоритетът за финансиране и стимулиране на иновациите би трябвало да намери 

отражение във всички програми на ЕС за финансиране, включително фондовете за 
сближаване, а не само в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации. 
Затова ЕИСК призовава държавите членки да се възползват от възможностите, 
предлагани от новия Регламент за структурните фондове17. 

 
3.15 За правилното функциониране на „Съюз за иновации“ са необходими системни усилия 

и ефективно сътрудничество на всички равнища − европейско, национално и местно. 
Необходимо е да се обърне по-голямо внимание на ролята на регионалната политика 
в областта на иновациите, която би могла да даде значителен принос за спирането на 
изтичането на мозъци от региони с ограничен капацитет към вече установени 
европейски изследователски центрове. 

 
4. Специфични бележки 
 

4.1 Според ЕИСК изпълнението на 34-те ангажимента във водещата инициатива е само 
първата крачка към постигането на истински „Съюз за иновации“. Ако искаме да 
допринесем в значителна степен за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 
на следващия етап ще бъде необходимо задълбочаване, което означава много 
по-голяма интеграция и координация на националните политики за 
научноизследователска дейност и иновации с европейските политики и дейности. 
ЕИСК призовава Комисията да изготви във възможно най-кратък срок списък с 
конкретни мерки и области, в които задълбочаването е не само възможно, но и 
необходимо. 

 
4.2 ЕИСК счита, че има много възможности за задълбочаване в редица области, от които 

би искал да посочи само няколко: 
 

• насърчаването на иновациите в публичния сектор може да укрепи ефективността и 
да намали разходите на публичните органи, като по този начин допринесе 
значително за балансирането на бюджетите и общата конкурентоспособност на 
държавите членки; 

• по-нататъшни подобрения в бизнес средата за иновационни, бързо разрастващи се 
предприятия, по-специално посредством по-решителни мерки в областта на 
данъчното облагане, подкрепата за новосъздадени предприятия (ограничени във 
времето данъчни облекчения), хармонизиране на законодателството в областта на 
авторското право и др.; 

                                                      
16

  ОВ С 76 от 14.3.2013 г., стр. 31. 
17

  Член 9 на Регламента за ЕСФ. 
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• социалните иновации могат да спомогнат за успешното решаване на много от 
предизвикателствата на съвременното общество и последиците от икономическата криза; 

• иновационни решения в областта на услугите биха разкрили нови възможности в 
търговията на дребно, електронната търговия, туризма, софтуерните приложения и др.; 

 
4.3 ЕИСК подкрепя констатациите и препоръките на ERIAB, който проведе първия „стрес-

тест“ на „Съюз за иновации“18. В този доклад се посочва необходимостта от радикално 
преосмисляне на бъдещата европейска стратегия за растеж, основана в по-голяма степен на 
знанията и иновациите. Сред най-важните предизвикателства се посочват: 

 
• слаба политическа ангажираност на държавите членки спрямо „Съюз за иновации“; 
• остарели традиционни бизнес модели; 
• недостатъчно обвързване на научните и академични постижения на най-високо 

равнище и реалните резултати по отношение на технологичните иновации; 
• бавен процес на вземане на решения и неохотно приемане на свързания с 

иновациите риск. 
 
4.4 ЕИСК предлага Комисията да обмисли разработването на специфични инструменти, 

насочени към насърчаването на нови, иновационни бизнес модели. Една от възможните 
идеи би била използването на т.нар. „ваучери за иновации“. 

 
4.5. ЕИСК беше приканен, в рамките на водещите инициативи, да насърчи предприятията, 

социалните партньори и НПО, които представлява, да подкрепят „Съюз за иновации“ и 
да съдействат за разпространението на най-добри практики. Предлагаме Комитетът да 
изготви, по-специално чрез своята координационна група по стратегията 
„Европа 2020“, списък с конкретни инициативи и дейности, чрез които, посредством 
социалните партньори, националните икономически и социални съвети и други 
организации на гражданското общество, да допринесе в по-голяма степен отколкото 
досега за изграждането на доверие в „Съюз за иновации“. 

 

Брюксел, 18 септември 2013 г. 
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18

  Първи документ, изразяващ позицията на ERIAB: „Тест за устойчивост“ на „Съюз за иновации“, ноември 2012 г. 


