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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА 

от 26.10.2009  

Проект за тригодишна работна програма за периода 2010–2012 г. на Европейския 
институт за иновации и технологии („EIT“) 

Контекст 

(1) По силата на Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета1 (наричан по-нататък „регламентът“) на 11 март 2008 г. бе създаден 
Европейският институт за иновации и технологии (наричан по-нататък „EIT“). 

(2) Целта на този нов орган на Общността, така както е определена в член 3 от 
регламента, е „[...] да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и 
конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите-
членки и на Общността. Той постига това, като насърчава и обединява 
академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят 
на най-високите стандарти.“ 

(3) В съответствие със съображение 21 и по-специално член 15, буква а) и член 18, 
параграф 1 от регламента, на 15 юли, в рамките на 12 месеца след създаването 
си, EIT предаде своя първи проект за текуща тригодишна работна програма за 
2010–2012 г. (по-нататък наричана „ТРП“) на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за техните съответни становища. Те трябва да дадат становищата си 
във връзка с проекта в срок от 3 месеца от получаването му, т.е. не по-късно от 
15 октомври 2009 г. След получаването им управителният съвет на EIT от своя 
страна също има 3 месеца за отговор, в които да посочи евентуални корекции в 
своите приоритети и планирани дейности. 

(4) В съответствие с член 20, параграф 5 от регламента за EIT, проектът за ТРП на 
EIT за 2011–2013 г., придружен от проект за разчет на бюджета и проект за 
щатно разписание, се предава на Комисията до 31 март 2010 г. 

Коментари 
Цялостен подход 

(5) Комисията приветства приемането на първата тригодишна работна програма на 
EIT в качеството му на първия орган на общностно равнище, чиято цел е 
насърчаване на иновациите чрез развиване на взаимодействията между 
участниците в „триъгълника на знанието“ (висшето образование, 
научноизследователските дейности и частния сектор). Изцяло се подкрепя 
акцентът, поставен от EIT върху насърчаването на мултидисциплинарното 
образование, и по-специално на предприемачеството като ключов свързващ 
фактор между отделните страни на триъгълника, но степента, в която 
предприемачеството взаимодейства с другите страни и ги подсилва трябва да 

                                                 
1 ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1. 
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бъде изяснена по-подробно. Комисията също така отбелязва с интерес понятието 
„центрове за съвместно ползване“ като модератори на ежедневното 
взаимодействие между различните партньори в рамките на общностите на 
знание и иновации (наричани по-нататък „ОЗИ“), така че тези центрове да могат 
да улеснят създаването, обмена и прехвърлянето на знания. Комисията също 
така приветства наблягането на опростените процедури, лидерството и 
отчетността, за да се гарантират резултати и въздействие на световно ниво. 

Консолидирането на ОЗИ като приоритет 

(6) Комисията подкрепя намерението на EIT да консолидира създаването на 
първите функциониращи ОЗИ, по-специално чрез редица инициативи, изброени 
в годишния план на EIT за 2010 г. (глава 6). Сред тях например са „Академията 
по предприемачество на EIT“ (стр. 9, стр. 13) и „стратегия за интерактивни 
комуникации“ (стр. 9), която включва множество други дейности (летни 
училища, информационни бюлетини, уебсайт и т.н.). Като цяло са дадени 
ориентировъчни дати за изпълнение на посочените дейности, но ТРП трябва да 
включва по-конкретно: i) какъв ще бъде приоритетът на тези дейности едни 
спрямо други, ii) какви финансови и човешки ресурси ще бъдат необходими, iii) 
как ще бъдат изпълнени от оперативна гледна точка и iv) по какъв начин тяхната 
добавена стойност и въздействие ще бъдат оценени и количествено измерени. 

(7) Следващата тригодишна работна програма на EIT, която трябва да бъде 
представена до 31 март 2010 г., трябва да включва разяснения по горепосочените 
елементи и тяхното изпълнение през периода 2011–2013 г.  

Гарантиране на допълняемост и взаимно обогатяване с други органи и 
инициативи на ЕС 

(8) Комисията подчертава значението на амбицията на EIT „да оползотворява и да 
утвърждава силната обвързаност със съществуващи и предстоящи инициативи 
на ЕС“ (глава 2) и целта ОЗИ да допринасят за изпълнението на целите на 
свързаните с тях стратегии на ЕС – Европейско изследователско пространство, 
Европейско пространство на висшето образование, предстоящият иновационен 
план и стратегии, свързани с тематични области от ОЗИ, на различни равнища 
(научни изследвания, движени от най-високите иновационни достижения, 
управление и прехвърляне на знания, мобилност, развиване на умения и 
управление на човешките ресурси, отговорен подход към публично-частното 
финансиране и др.).  

(9) Комисията подчертава по-специално необходимостта от непрекъснат обмен и 
сътрудничество между EIT и нейните служби с цел избягване дублирането на 
усилията и насърчаване на взаимодействия на всички нива (напр. 
мултидисциплинарни ресурси на знанието в областта на адаптирането към 
изменението на климата – клирингова къща и екоиновации – Европейската 
обсерватория за екоиновации на Europe Innova). Обсъжданията със съответните 
служби на Комисията трябва да продължат и след подбора на първите 2–3 ОЗИ с 
цел да се потърсят начини за насърчаване на взаимното обогатяване на по-
оперативна основа.  

(10) EIT трябва да се стреми да се опира във възможно най-голяма степен на 
съществуващите еталони и показатели по отношение разработването на „точкова 
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система за отчитане на резултатите на ОЗИ“ (глава 2), разработването на „еталон 
за образование на световно ниво“ за ОЗИ (стр. 7) и предложения 
„съпоставителен анализ и доклад относно преноса на знания и иновациите“ на 
EIT (стр. 8). 

Мобилизиране на подходящо финансиране за устойчивост на ОЗИ в дългосрочен 
план 

(11) Комисията оценява факта, че както е посочено в глава 4 на ТРП, EIT ще разчита 
в голяма степен на силната ангажираност на партньорските институции и че ще 
ползва различни източници на публично и частно финансиране на регионално, 
национално и общностно равнище. При достъпа до финансиране от Общността, 
включително по Кохезионната политика, трябва да бъдат спазвани установените 
правила и процедури. В ТРП обаче трябва да бъде по-подробно разяснено по 
какъв начин ОЗИ ще използват и усвояват средствата от различните източници и 
какви бъдещи конкретни действия (график, бюджет, въздействие и т.н.) 
предвижда да предприеме EIT, за да мобилизира напълно всички потенциални 
финансови ресурси за иновации, особено от частния сектор: общността на 
частния бизнес, фондове за рисков капитал, инвестиционни банки и пр. Според 
Комисията не е отделено достатъчно внимание върху специфичното участие на 
бизнес общността, по-специално при по-целенасочените и подробни глави, 
посветени на образованието и предприемачеството: стимулите за участие, които 
са от основно значение за успеха на инициативата, трябва да бъдат по-ясно 
подчертани. И накрая, Комисията подкрепя идеята на EIT за създаване на 
фондация на EIT (стр. 11) като практически инструмент за получаване на 
допълнителни средства и финансиране на дейностите на EIT, с която да бъдат 
максимално използвани потенциалните ресурси, заложени в регламента за EIT 
(чл. 5, параграф 2). Комисията предлага своята пълна подкрепа за привеждането 
ѝ в действие. 

ОЗИ като примери за подражание и СИП  
(12) Комисията приветства предложението на EIT пионерските подходи и 

механизми, използвани при развитието на ОЗИ, да бъдат използвани като база за 
разпространение на добри практики (глава 5). ТРП обаче трябва да подчертае 
по-добре по какъв начин ОЗИ ще обменят нови иновационни модели и други 
добри практики, за да могат да служат ясно за примери за подражание за 
съществуващи и бъдещи инициативи на ЕС в полза на ЕС като цяло.  

(13) Комисията приветства идеята за развитието на ОЗИ като първите 
функциониращи структури „за знание и иновации“, които ще интегрират 
висшето образование на транснационално равнище с акцент върху 
подобряването на мултидисциплинарните и предприемачески умения. Така се 
подкрепят както създаването на нови степени, признати от EIT, и дипломи, 
връчвани от висшите учебни заведения, участващи в рамките на ОЗИ, така и 
референциите към съществуващи рамкови програми и инициативи като 
Болонския процес или програма „Еразъм Мундус“ (стр. 7). 

(14) Комисията подчертава желанието си да продължи да оказва пълна подкрепа на 
EIT през последните етапи от неговото създаване и очаква от самото начало да 
работи в тясно сътрудничество с управителния съвет, и по-специално във връзка 
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с насоките на първата Стратегическа иновационна програма (СИП) на EIT не по-
късно от 2011 г., която следва да бъде приета от Комисията. 

Съставено в Брюксел на 26.10.2009. 

 За Комисията 
 Maroš ŠEFČOVIČ 
 Член на Комисията 
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