РАБОТЕН ДОКУМЕНТ

Приоритети на българското председателство в областта на
научните изследвания и иновациите
(1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2018)

Водещ приоритет:
Определяне на насоките за подхода към следващата Рамкова програма на
Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2021 – 2028 г.

Българското председателство ще направлява главните насоки за преговорите относно
предложенията на Комисията за многогодишната рамкова програма (2021-2028) за
научни изследвания и технологично развитие, описани в Глава XIX на Договора за
функциониране на ЕС. Дискусиите ще започнат със структурата, приоритетите и
правилата за участие.

Председателството ще работи за подчертаване на фокуса и корелацията между
научните изследвания и иновациите, поемането на рискове и въздействието.
Транснационалното сътрудничество, принципът на върховите постижения и развитието
на човешките ресурси ще продължат да бъдат ключови за рамковата програма,
Председателството ще се концентрира върху по-приобщаващо включване в цялата
рамкова програма от различни сектори и региони на целия ЕС.

От същата гледна точка, Председателството ще търси нови начини за по-ефективно
свързване на върховите постижения с изграждането на капацитет в действителна
синергия с ново поколение Регионални и кохезионни фондове. Такъв интегриран
подход би следвало да освежи, разшири и даде тласък на иновационния принос
основан на знание върху растежа и заетостта от и към всички европейски региони.

Председателството също така ще подкрепи нов подход към ролята на социалните и
хуманитарните науки в стимулирането на дебат и разясняване сред европейските
общества относно важни въпроси и техните последствия за създаването на политики и
по-добри регулации.
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В същото време отвореността към света e от съществена значимост, но е
преформулирана

на

базата

на

по-стратегически

фокус

върху

глобалните

предизвикателства, ясните взаимни ползи и „научната дипломация“.

Фокус върху:
 Ускоряване на трансфера на знания, данни и научноизследователски
резултати за подкрепяне на поколение на повече иновации и иновативни МСП
чрез пълно използване на капацитета на публично-частното партньорство
(ПЧП).
Трансформирането на повече знания по-бързо в нови и по-конкурентоспособни
продукти и услуги е ключово за европейските икономики и общества. Целта на тази
приоритетна линия е да се развие устойчивост и благоприятни за климата решения
като иновативни двигатели, насочени към неподатливите на бъдещето хранителни
системи.

Този приоритет надгражда скорошната конференция на високо ниво ХРАНИ 2030
(FOOD 2030) от 12-13 октомври 2016 г. и Работния документ на администрацията на ЕК
(SWD-2016-319) със заглавие „Европейски научни изследвания и иновации за храни и
хранителна сигурност“. ХРАНИ 2030 има за цел да разработи и разпространи нова и
амбициозна Научноизследователска и иновационна рамкова политика на ЕС за
справяне с четири главни приоритета: 1. Храна за устойчиви и здравословни диети; 2.
Благоприятни за климата и устойчиви към околната среда хранителни системи; 3.
Циркулярни и ефикасни хранителни системи; 4. Иновативност и овластяване на
общностите. Очаква се ХРАНИ 2030 да се превърне в стратегия и план за действие,
който при съгласие да се представи като Комуникация на ЕК с фокус върху важните
научноизследователски открития, отворени иновации и инвестиции, отворена наука и
международно сътрудничество. Това ще бъде в сърцевината на второто събитие на
високо ниво FOOD 2030 по време на българското председателство със специално
внимание върху разширяване на участието, включване и подобряване на ролята на
регионите, докато се насърчава многопластово партньорство с научната общност,
бизнеса и обществото. Отвореният достъп и насърчаването на нови и/или адаптирани
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модели за сътрудничество, включително ПЧП в научните изследвания и иновациите,
отварянето на такива сътрудничества за нови участници и бизнес/МСП ще са сред
дискутираните теми.

Дейност: конференция ХРАНИ 2030, м. юни (обхват: предстои да се дефинира, но
може да бъде свързан с биоикономиката и бъдещата устойчивост на нашите
хранителни системи)

 Дългосрочна устойчивост на научноизследователските инфраструктури и
отварянето им към бизнеса и обществото
По време на Председателството си на Съвета на ЕС България следва да подкрепи
процеса на анализ и подготовка за следващата фаза на Пътната карта на Европейския
стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ЕСФРИ). В тази връзка
общ приоритет на Тройката Председателства следва да бъде укрепването и развитието
на

Европейското

координация

и

научноизследователско
използване

на

пространство

Пан-Европейските

(ЕНП),

вкл.

по-добра

научноизследователски

инфраструктури, както и осигуряване на по-широк достъп и създаване на връзки с
индустрията в дългосрочна перспектива.

Дейност: среща на ЕСФРИ и двудневна конференция, м. май 2018 г.
 Осигуряване на изпълнението на програмата за научни изследвания и обучения
„Евратом“ през 2018-2020 г.
Съветът ще направи усилие да постигне приемане на Програма Евратом
(научноизследователската рамкова програма за ядрени изследвания) за периода 20182020 г.
Неформални и формални дебати относно
конкурентоспособност, част „Научни изследвания“:

политиките

на

Съвета

 Дискусии по предложението на ЕК относно Деветата Рамкова програма

по
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 Дневен ред за нови умения, насочен към младите учени. Насърчаване на
научното и предприемаческото образование и интердисциплинарни умения,
които да са в полза на следващото поколение изследователи при посрещането на
предизвикателства като например големи масиви с данни, свободен достъп, нови
бизнес модели и др.
 Ролята на социалните и хуманитарните науки в стимулирането на дебат и
разяснения сред европейските общества относно важни въпроси и техните
последствия за създаването на политики и по-добри регулации.
Дати:
8-9 февруари – неформален Съвет по конкурентоспособност, София
5-6 март – среща на Комитета за европейското научноизследователско пространство и
иновациите в България
6-7 март – посещение на аташетата в сектор научни изследвания и иновации
(Работна група „Научни изследвания“), София
Април – Конференция за научноизследователските инфраструктури и среща на
Европейския стратегически форум за научноизследователска инфраструктура
20-21 юни – Конференция за ППП
“Индустриални

технологии”,

съсредоточени

върху

биотехнологии,

фармацевтични продукти – датата ще бъде уточнена допълнително

здраве

и

