
СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ 

Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската 
комисия в България: 

Добър ден! Благодаря, господин Шентов! 

Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри, уважаеми гости, 

За мен е удоволствие да съм тук днес. Представителството на Европейската комисия е 
съорганизатор на днешното събитие. Това е особено ценно за нас, тъй като темата за 
иновациите е сред приоритетите на Европейската комисия през тази година. 
Иновациите в широк смисъл представляват нов начин на мислене, който ни 
помага да постигнем целите си и в този смисъл са ключово средство за 
осигуряване на нови източници на растеж на европейската икономика. Не 
случайно през октомври миналата година Европейската комисия представи една от 
водещите си инициативи, наречена „Съюз за иновации”, като част от новата 
икономическа стратегия „Европа 2020”. 

„Съюз за иновации” поставя няколко основни цели, сред които на първо място 
укрепване на базата от знания в Европа чрез насърчаване на високо качество на 
образованието и развитие на умения; изграждане на европейско научно 
изследователско пространство и подпомагане на Европейския институт за иновации и 
технологии. Постигането на целите за инвестиране на 3% от БВП в 
научноизследователска и развойна дейност може да доведе до създаване на 3,7 милиона 
нови работни места и годишно нарастване на БВП на ЕС със 795 милиарда евро. 

Втората основна цел на инициативата „Съюз за иновации” е достигане на добрите 
идеи до пазара чрез подобряване на достъпа на предприятията до финансиране за 
иновационна дейност, създаване на единен пазар за иновационни разработки, 
насърчаване използването на творческия потенциал на Европа. 

Третата основна цел е обединение на усилията при осъществяване на важни научни 
открития чрез провеждане на специални инициативи, наречени Европейски 
партньорства за иновации. Те са насочени към справяне с всички пречки по отношение 
на търсенето и предлагането на иновации; към възможно най-бързо достигане на 
ползите от иновационна дейност до обикновените европейци. 

Както каза и господин Шентов, много радостно е, че сред нас присъстват политици на 
изключително високо ниво. Аз съм сигурна, че министрите на икономиката и на 
образованието и науката, които ще вземат участие във форума по-нататък, имат своите 
важни и актуални виждания. 

Пожелавам успех на форума! 

 


