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Люксембург, 2 февруари 2021 г.

Одиторите разглеждат
действията на ЕС за
преодоляване на различията
в областта на иновациите
Капацитетът на участниците от частния и публичния сектор за внедряване и разработване
на най-съвременни технологии се различава значително в отделните държави — членки
на ЕС. За да се справи с тези разлики в областта на иновациите, ЕС все повече се
съсредоточава върху осигуряването на по-широко участие в своите програми за
финансиране на научните изследвания и иновациите, въвеждането на конкретни мерки
за отключване на потенциала на държавите с ниски постижения в областта на
иновациите, както и насърчаването на полезните взаимодействия с европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). Европейската сметна палата (ЕСП)
извършва одит, за да оцени действията, предприети от Европейската комисия за
постигане на целта за „разширяване“ на програма „Хоризонт 2020“.
Научните изследвания и иновациите са ключова част от производителността
и икономическата конкурентоспособност. Около две трети от икономическия растеж на
Европа през последните десетилетия се дължи на технологичните иновации, а една трета от
всички работни места в Европа понастоящем са в отрасли, основани на знанието. Една от
политическите цели на ЕС е дейностите в областта на научните изследвания и иновациите
да се разпределят равномерно между държавите членки.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна
палата документ за представяне на текущ одит. Пълният текст на документа е публикуван на eca.europa.eu на английски
език.
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„Хоризонт 2020“ е осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Тя
съфинансира проекти за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите
в държавите членки и държавите партньори и е основният инструмент за финансиране на
стратегията „Европа 2020“ и целите на Европейското научноизследователско пространство
(ЕНП) — инициатива, стартирана през 2000 г., която се стреми да създаде единен пазар без
граници за научни изследвания, иновации и технологии в целия ЕС. От 2013 г. насам
програма „Хоризонт 2020“ е съсредоточена все повече върху разпространяването на високи
постижения и „разширяването“ на участието на държави с ниски резултати в областта на
иновациите, като им предоставя допълнителна подкрепа за разработването на политики,
изграждането
на
капацитет
и създаването
на
връзки
между
водещите
научноизследователски институции и регионите със слаби резултати. За финансиране на
тези мерки, в допълнение към средствата по „Хоризонт 2020“, са използвани ЕСИ
фондовете, чиято цел е да се засили икономическото и социалното сближаване в ЕС.
„Съществуват трайни различия между участниците от частния и публичния сектор
в отделните държави членки по отношение на резултатите от научните изследвания
и капацитета им за иновации. Тези различия между лидерите в областта на
иновациите и държавите с по-ниски резултати пречат на ЕС да използва пълноценно
своя потенциал и застрашават икономическия растеж, просперитета и социалната
стабилност“, заяви Ивана Малетич, членът на ЕСП, отговарящ за одита. „Настоящият
одит има за цел да оцени дали действията на Комисията — например в рамките на
„Хоризонт 2020“ и чрез насърчаване на полезните взаимодействия с ЕСИ фондовете —
са спомогнали за намаляване на различията в областта на научните изследвания
и иновациите в ЕС.“
Бюджетът на „Хоризонт 2020“ за периода 2014—2020 г. възлиза на 76,4 млрд. евро, в т.ч.
около 1 млрд. евро за мерки за „разширяване“ на участието. Дялът на научните изследвания
и иновациите в бюджета на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. е 43 млрд. евро.
Одиторите ще разгледат резултатите от мерките, въведени от 2014 г. насам, включително
акцента върху полезните взаимодействия с ЕСИ фондовете, както и предложените
изменения за новата многогодишна финансова рамка (2021—2027 г.).
Обща информация
В междинна оценка на „Хоризонт 2020“ се стига до заключението, че е налице бавен
и неравномерен напредък по целта за „разширяване“, с малко забележими промени
в някои по-нови държави членки и някои програмни сектори. Това породи известни
опасения от страна на Европейския парламент и Съвета. Ето защо в предложението за
новата рамкова програма за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.,
наречена „Хоризонт Европа“, се поставя още по-голям акцент както върху мерките за
разширяване, така и върху полезните взаимодействия. В най-актуалния „Регламент за
общоприложимите разпоредби“ (РОР), с който се установяват правила за ЕСИ фондовете
и други фондове, също се подчертава необходимостта държавите членки и Комисията да
подобрят координацията и да развият полезни взаимодействия с рамката за научни
изследвания и иновации.
Планира се настоящият одит на действията на ЕС за преодоляване на различията в областта
на иновациите да бъде приключен до края на 2021 г. Документите за представяне на текущ
одит се основават на подготвителна работа, извършена преди началото на одита, и не
следва да се считат за одитни констатации, оценки, заключения или препоръки. Пълният
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текст на документа за представяне на текущ одит е публикуван на английски език на
уебсайта на ЕСП www.eca.europa.eu.
Лице за контакт в пресслужбата: Claudia Spiti – Eл. поща: claudia.spiti@eca.europa.eu M:
(+352) 691 553547
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