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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за програмата „Хоризонт 
Европа“ и увеличеното финансиране, особено по отношение на иновациите в областта 
на храните и природните ресурси. Програмата „Хоризонт Европа“ е ключов елемент за 
повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и за подпомагане на 
икономическия растеж на ЕС. „Хоризонт Европа“, насочена към подпомагане на 
преломните научни открития и новаторските продукти и услуги, ще помогне на Европа
да се справи с настоящите предизвикателства, като изменението на климата, и 
същевременно ще създаде възможности за стопанска дейност.

Разпределеното финансиране в размер на 10 милиарда евро е крайно необходимо за 
постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, като ЦУР 2 – Нулево равнище на 
глад. Докладчикът настоява за запазване на финансирането поне на предложеното 
равнище от 10 милиарда евро. При все това, ако общият бюджет на „Хоризонт Европа“ 
бъде увеличен, финансирането за клъстера „Храни и природни ресурси“ трябва да бъде 
увеличено пропорционално. 

Докладчикът счита, че комисията по земеделие и развитие на селските райони може да 
даде най-ценния принос по петия клъстер „Храни и природни ресурси“, в който се 
разглеждат конкретно въпросите, свързани със селското стопанство. Поради това 
докладчикът би искала да предложи в заглавието да се добави словосъчетанието 
„селско стопанство“. Докладчикът напомня, че клъстерите от втория стълб „Глобални 
предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ не са отделни, а 
допринасят взаимно за специфичните си области. В допълнение докладчикът 
подчертава значението на основните изследвания, финансирани по първия стълб 
„Отворена наука“, тъй като той също играе важна роля в процеса на създаване на 
иновации за биокръговата икономика, а това е крачка напред спрямо кръговата 
икономика.

Седемте посочени области на принос в петия клъстер обхващат основните елементи, 
които допринасят за иновациите в областта на храните и природните ресурси. 
Докладчикът все пак желае да припомни, че ограничаването на обхвата само до 
моретата и океаните, както се предлага за област № 4, оставя сладките води извън 
обхвата. Докладчикът желае да добави сладките води към контекста, тъй като те са 
важна част от водната територия. Докладчикът приветства включването на горското 
стопанство в областите на интервенция, тъй като горското стопанство е чудесен пример 
за насърчаването на биокръговата икономика.

Многогодишното стратегическо планиране, в което трябва да се вземат предвид 
полезните взаимодействия с други програми на ЕС, ще гарантира изпълнението на 
програмните цели на „Хоризонт Европа“ по интегриран начин. Докладчикът счита, че е 
от решаващо значение полезните взаимодействия да бъдат гарантирани, и че например 
в петия клъстер следва да бъдат включени конкретните цели на общата 
селскостопанска политика. Докладчикът все пак желае да подчертае, че дори целите да 
бъдат хармонизирани, разпределените бюджети следва да останат обособени за 
различните програми на политиката. 

Докладчикът желае да предложи мисия за втория стълб. Предложената мисия е 
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„Въглеродно неутрални, устойчиви, питателни и безотпадни продоволствени системи 
до 2035 г.“. Тази мисия може да бъде подкрепена от други клъстери и има голям 
потенциал за създаване на иновации в различни сектори. Европа трябва да намери 
алтернативни начини за преминаване към съобразено с изменението на климата селско 
стопанство и към устойчиво използване на природните ресурси. Един от ключовите 
елементи е намаляването и в крайна сметка елиминирането на отпадъците и 
ефективното използване на страничните потоци и отпадъците от промишлените 
производствени вериги.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази специфична програма ще 
допринесе за интегриране на действията 
по климата и постигане на обща целева 
стойност за изразходване на 25% от 
бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 
свързани с климата. Действията по 
настоящата програма се очаква да имат 
финансов принос от 35% от общия 
финансов пакет на специфичната 
програма за цели в областта на климата. 
Относими действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
осъществяването на специфичната 
програма, и ще бъдат повторно оценени 
в контекста на относимите оценки и 
процеси по преглед.

(5) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази специфична програма ще 
допринесе за интегриране на действията 
по климата и постигане на обща целева 
стойност за изразходване на 25% от 
бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 
свързани с климата. Действията по 
настоящата програма се очаква да имат 
финансов принос от 35% от общия 
финансов пакет на специфичната 
програма за цели в областта на климата. 
Относими действия ще бъдат 
определени в консултация със 
заинтересованите страни и 
гражданското общество по време на 
подготовката и осъществяването на 
специфичната програма, и ще бъдат 
повторно оценени в контекста на 
относимите оценки и процеси по 
преглед.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действията по специфичната 
програма следва да се използват за 
справяне със случаи на неефективност 
на пазара или с неоптимални по 
отношение на инвестициите 
ситуации, по пропорционален начин, 
без да се дублира или да се изтласква 
частното финансиране, и да имат 
отчетлива европейска добавена 
стойност.

(6) Действията по специфичната 
програма следва да се използват за 
справяне със случаи на неефективност 
на пазара, по-специално посредством 
научноизследователска и развойна 
дейност, насочена към обществено-
икономическите предизвикателства, 
засегнати от неоптимални 
инвестиции, по пропорционален начин 
с цел разпространяване на 
информация относно възможности за 
финансиране, без да се дублира или да 
се изтласква частното финансиране, и да 
имат отчетлива европейска добавена 
стойност.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Отразявайки важния принос, 
който следва да имат научните 
изследвания и иновациите за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
храните, селското стопанство, 
развитието на селските райони и 
биоикономиката, и с оглед възползване 
от съответстващите възможности за 
научни изследвания и иновации в тясно 
полезно взаимодействие с общата 
селскостопанска политика, относимите 
действия по специфичната програма ще 
бъдат подкрепени с 10 млрд. евро за 
клъстер „Храни и природни ресурси“ за 
периода 2021 – 2027 г.

(7) Отразявайки важния принос, 
който следва да имат научните 
изследвания и иновациите за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
храните, селското стопанство, 
развитието на селските райони и 
биоикономиката, и с оглед на
възползване от съответстващите 
възможности за научни изследвания и 
иновации и от методите за 
изпълнение в селскостопанския 
сектор в тясно полезно взаимодействие 
с общата селскостопанска политика, 
относимите действия по специфичната 
програма ще бъдат подкрепени с 
10 милиарда евро, предоставени 
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специално за клъстер „Храни и 
природни ресурси“ за периода 
2021 – 2027 г. Отбелязва, че 
прецизното земеделие е важен 
инструмент за повишаване на 
добивите и производителността, 
като същевременно създава устойчиво 
бъдеще за земеделието.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Завършването на изграждането 
на цифровия единен пазар и 
нарастващите възможности от 
конвергенцията на цифровите и 
физическите технологии изисква 
увеличаване на инвестициите. Програма 
„Хоризонт Европа“ ще даде своя принос 
към тези усилия със съществено 
увеличение на разходите в основни 
дейности за научни изследвания и 
иновации в цифровата сфера в 
сравнение с Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“6. Това трябва да 
гарантира, че Европа продължава да 
заема водеща позиция в световен мащаб 
в научните изследвания и иновациите в 
областта на цифровите технологии.

(8) Завършването на изграждането 
на цифровия единен пазар и 
нарастващите възможности от 
конвергенцията на цифровите и 
физическите технологии изисква 
увеличаване на инвестициите и 
увеличен достъп до програми за 
финансиране посредством по-добра 
комуникация. Програма „Хоризонт 
Европа“ ще даде своя принос към тези 
усилия със съществено увеличение на 
разходите в основни дейности за научни 
изследвания и иновации в цифровата 
сфера в сравнение с Рамковата програма 
за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“6. Това трябва да 
гарантира, че Европа продължава да 
заема водеща позиция в световен мащаб 
в научните изследвания и иновациите в 
областта на цифровите технологии.

_________________ _________________

6 В Съобщението на Комисията „Нова, 
модерна многогодишна финансова 
рамка за Европейския съюз, с която 
ефикасно да постига резултати по 
своите приоритети след 2020 г.“ се 
установява, че за основни цифрови 
дейности по Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ са изразходвани 13 
млрд. евро (https://eur-

6 В Съобщението на Комисията „Нова, 
модерна многогодишна финансова 
рамка за Европейския съюз, с която 
ефикасно да постига резултати по 
своите приоритети след 2020 г.“ се 
установява, че за основни цифрови 
дейности по Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ са изразходвани 13 
милиарда евро (https://eur-
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lex.europa.eu/legal-
content/bg/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

lex.europa.eu/legal-
content/bg/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 a) Специфичната програма следва 
да има за цел да се повиши равнището 
на участие на съответните 
заинтересовани страни и 
гражданското общество в 
програмата, включително по 
отношение на определянето на 
програмата за научни изследвания, 
изпълнението ѝ и свързаната с това 
комуникация.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване и разпространяване на 
върхови постижения;

a) укрепване на европейската 
научна база и укрепване и 
разпространяване на върхови 
постижения;

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) свързване и разработване на 
научноизследователски инфраструктури 
в рамките на европейското 
научноизследователско пространство;

в) свързване и разработване на 
научноизследователски инфраструктури 
в рамките на европейското 
научноизследователско пространство и 
улесняване на широкия достъп до 
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тях;

Изменение 8

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) укрепване на връзката между 
научните изследвания и иновациите и 
други политики, в това число и Целите 
за устойчиво развитие;

и) укрепване на връзката между 
научните изследвания, иновациите и 
образованието и други политики, в 
това число и Целите за устойчиво 
развитие;

Изменение 9

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) включване на гражданите и 
крайните потребители в съвместното 
проектиране и в процесите на съвместно 
създаване;

к) ефективно включване на 
гражданите, съответните 
заинтересовани страни и крайните 
потребители в съвместното проектиране 
и в процесите на съвместно създаване, 
укрепвайки подхода, който залага на 
множество участници;

Изменение 10

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) подобряване на научната 
комуникация.

л) подобряване на научната 
комуникация и на възможностите за 
финансиране с цел насърчаване на 
социалната и политическата 
осведоменост относно потенциала на 
обещаващите нововъзникващи 
инструменти и технологии.
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Изменение 11

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) подобряване на уменията за 
иновации;

н) подобряване на уменията за 
научни изследвания и иновации;

Изменение 12

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клъстер „Храни и природни 
ресурси“, както е описан в 
приложение I, стълб II, раздел 5;

д) клъстер „Храни, селско 
стопанство и природни ресурси“, 
както е описан в приложение I, стълб II, 
раздел 5;

(Промяната от клъстер „Храни и 
природни ресурси“ на клъстер „Храни, 
селско стопанство и природни ресурси“ 
се прилага в целия текст.)

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка мисия може да бъде 
създаден комитет за мисията. Той се 
състои от около 15 високопоставени 
лица, включително относими 
представители на крайните 
потребители. Комитетът за мисията 
предоставя консултации по отношение 
на следното:

1. За всяка мисия може да бъде 
създаден комитет за мисията. Той се 
състои от 10 до 20 високопоставени 
лица, като включва относими 
представители на гражданското 
общество и на крайните потребители, 
заинтересовани страни и академични 
експерти от различни дисциплини, 
които имат познания по темата, за 
която се отнася мисията. Всеки 
комитет за мисията се създава след 
открита покана за представяне на 
кандидатури или за изразяване на 
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интерес. Комитетът за мисията 
предоставя консултации по отношение 
на следното:

Изменение 14

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комитетът на ЕСИ се състои от 15 до 20 
високопоставени лица от различни 
части на иновационната екосистема на 
Европа, включително предприемачи, 
корпоративни ръководители, 
инвеститори и изследователи. Той 
допринася за действията за 
популяризиране, като членовете на 
комитета на ЕСИ се стремят да повишат 
престижа на марката ЕСИ.

Комитетът на ЕСИ се състои от 15 до 20 
високопоставени лица от различни 
части на иновационната екосистема на 
Европа, включително предприемачи, 
корпоративни ръководители, 
инвеститори, експерти от 
академичните среди и изследователи. 
Той допринася за действията за 
популяризиране, като членовете на 
комитета на ЕСИ се стремят да повишат 
престижа на марката ЕСИ.

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще 
насърчава силна ангажираност с 
гражданите и с организациите на
гражданското общество на всички етапи 
от научните изследвания и иновациите, 
съвместно създаване на знания, 
ефективно насърчаване на равенството 
между половете, в т.ч. включване в 
съдържанието на научните изследвания 
и иновациите на измерение, свързано с 
равенството между половете, и ще 
гарантира и насърчава спазването на 
най-високи стандарти за етика и 
интегритет.

Стратегическото планиране ще 
насърчава силна ангажираност с 
гражданите и гражданското общество 
както в рамките на самия процес на 
стратегическо планиране, така и на 
всички други етапи от научните 
изследвания и иновациите, 
включително при определянето на 
програмите. За да се улесни това, ще 
бъде установен структуриран диалог 
с гражданското общество. Процесът 
също така ще насърчава съвместно 
създаване на знания, ефективно 
насърчаване на равенството между 
половете, в т.ч. включване в 
съдържанието на научните изследвания 
и иновациите на измерение, свързано с 
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равенството между половете, и ще 
гарантира и насърчава отговорни 
научни изследвания и иновации и
спазването на най-високи стандарти за 
етика и интегритет.

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В неговите рамки ще се състоят 
широкообхватни консултации и 
комуникации с държавите членки, с 
Европейския парламент, когато е 
целесъобразно, а също и с различните 
заинтересовани страни относно 
приоритетите, включително мисии, по 
стълба „Глобални предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и подходящите 
видове действия, по-специално 
европейски партньорства.

В неговите рамки ще се състоят 
широкообхватни консултации и 
комуникации с държавите членки, с 
Европейския парламент, а също и с 
различните заинтересовани страни 
относно приоритетите, включително 
мисии, по стълба „Глобални 
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и подходящите 
видове действия, по-специално 
европейски партньорства. Тези 
консултации следва да насърчават 
обмена с частния сектор с цел по-
добро стимулиране на неговото 
участие и инвестиции, спомагащи за 
създаването на иновации с потенциал 
за използване.

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение I – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за 
механизмите за комуникация на 
програмата до потенциални кандидати 
(напр. национални звена за контакт).

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за 
механизмите за комуникация на 
програмата до потенциални кандидати и 
граждани посредством кампании за 
повишаване на осведомеността и 
други инициативи за популяризиране
(напр. национални звена за контакт).
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Изменение 18

Предложение за решение
Приложение I – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията също така ще изпълнява 
информационни и комуникационни 
дейности, свързани с „Хоризонт 
Европа“, с цел да популяризира факта, 
че резултатите са получени с помощта 
на финансиране от ЕС. Дейностите ще 
се стремят да повишават обществената 
информираност относно значението на 
научните изследвания и иновациите и 
по-широкото въздействие и 
целесъобразността на финансираните от 
ЕС научни изследвания и иновации, 
например чрез публикации, връзки с 
медиите, мероприятия, хранилища за 
знания, бази данни, платформи с 
множество канали, уебсайтове или 
целенасочено използване на социални 
медии. „Хоризонт Европа“ също така 
ще подпомага бенефициерите да 
разпространяват информация за своята 
работа и нейното въздействие върху 
обществото като цяло.

Комисията също така ще изпълнява 
информационни и комуникационни 
дейности, свързани с „Хоризонт 
Европа“, с цел да популяризира 
наличното финансиране и факта, че 
резултатите са получени с помощта на 
финансиране от ЕС. Дейностите ще се 
стремят да повишават обществената 
информираност относно значението на 
научните изследвания и иновациите и 
по-широкото въздействие и 
целесъобразността на финансираните от 
ЕС научни изследвания и иновации, 
например чрез публикации, връзки с 
медиите, мероприятия, хранилища за 
знания, бази данни, платформи с 
множество канали, уебсайтове или 
целенасочено използване на социални 
медии. „Хоризонт Европа“ също така 
ще подпомага бенефициерите да 
разпространяват информация за своята 
работа и нейното въздействие върху 
обществото като цяло.

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очаква се, че финансираните от ЕНС 
научни изследвания ще доведат до 
напредък на границите на научното 
познание, до научни публикации с най-
високо качество, както и до 
научноизследователски резултати с 
потенциално високо обществено и 
икономическо въздействие, с което ще 
се постави ясна и вдъхновяваща цел 
пред изследванията за разширяване на 

Очаква се, че финансираните от ЕНС 
научни изследвания ще доведат до
напредък на границите на научното 
познание, до научни публикации с най-
високо качество, както и до 
научноизследователски резултати с 
потенциално високо обществено и 
икономическо въздействие, с което ще 
се постави ясна и вдъхновяваща цел 
пред изследванията за разширяване на 
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границите на познанието в целия ЕС, 
Европа и на международно ниво. Тъй 
като целта му е да превърне ЕС в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света, ЕНС ще цели измеримо 
увеличение на дела на ЕС в най-високия 
1 % от най-цитираните научни 
публикации в света, както и нарастване 
на броя на финансираните от него 
отлични изследователи извън Европа. 
ЕНС предоставя финансиране в 
съответствие със следните утвърдени 
принципи. Високите научни постижения 
са единственият критерий за 
отпускането на безвъзмездни средства 
от ЕНС. ЕНС функционира на принципа 
„от долу нагоре“ без предварително 
определени приоритети.

границите на познанието в целия ЕС, 
Европа и на международно ниво. Тъй 
като целта му е да превърне ЕС в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света, ЕНС ще цели измеримо 
увеличение на дела на ЕС в най-високия 
1% от най-цитираните научни 
публикации в света, както и нарастване 
на броя на финансираните от него 
отлични изследователи извън Европа. 
ЕНС предоставя финансиране в 
съответствие със следните утвърдени 
принципи. Високите научни постижения 
са единственият критерий за 
отпускането на безвъзмездни средства 
от ЕНС. ЕНС функционира на принципа 
„от долу нагоре“ без предварително 
определени приоритети. Следва да има 
баланс между фундаменталните, 
приложните и транснационалните 
научни изследвания и развойна 
дейност с цел осигуряване на 
ефикасно и бързо прилагане на новите 
открития в реални технологии и 
търговски продукти.

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 4 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Жизненият цикъл на 
паневропейските 
научноизследователски инфраструктури 
чрез проектиране на нови 
научноизследователски 
инфраструктури; техните подготвителни 
фази и фази на изпълнение, ранната им 
експлоатация в допълнение с други 
източници на финансиране, както и 
консолидирането и оптимизирането на 
екосистемата от научноизследователски 
инфраструктури, като се наблюдават 
определените от ESFRI ориентири и се 
улесняват споразуменията за 

– Жизненият цикъл на 
паневропейските 
научноизследователски инфраструктури 
чрез проектиране на нови 
научноизследователски 
инфраструктури; техните подготвителни 
фази и фази на изпълнение, ранната им 
експлоатация в допълнение с други 
източници на финансиране, както и 
консолидирането, адаптирането, 
поддържането и оптимизирането на 
екосистемата от научноизследователски 
инфраструктури, като се наблюдават 
определените от ESFRI ориентири и се 
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предоставяне на услуги, промените, 
сливанията или извеждането от 
експлоатация на паневропейски 
научноизследователски 
инфраструктури;

улесняват споразуменията за 
предоставяне на услуги, промените, 
сливанията или извеждането от 
експлоатация на паневропейски 
научноизследователски 
инфраструктури;

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение І – част II – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Много от предизвикателствата пред ЕС 
са и глобални предизвикателства. 
Мащабът и комплексността на 
проблемите са огромни и е необходимо 
да се намерят решения посредством 
съответстващи финанси, ресурси и 
усилия. Именно това са областите, в 
които държавите от ЕС трябва да 
работят заедно; интелигентно, гъвкаво и 
съвместно за ползата и 
благосъстоянието на гражданите.

Много от предизвикателствата пред ЕС 
са и глобални предизвикателства. 
Мащабът и комплексността на 
проблемите са огромни и е необходимо 
да се намерят решения посредством 
съответстващи финанси, ресурси и 
усилия. Именно това са областите, в 
които държавите от ЕС трябва да 
работят в сътрудничество и с глобални 
партньори; интелигентно, гъвкаво и 
съвместно за ползата и 
благосъстоянието на гражданите.

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение I – част IІ – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите в 
областта на здравето са имали 
значителна роля в това постижение, но и 
в повишаването на производителността
и качеството в сектора на 
здравеопазването. ЕС продължава да се 
сблъсква с нови, нововъзникващи или 
продължаващи предизвикателства, 
които заплашват гражданите му и 
общественото здраве, устойчивостта на 
здравеопазването и системите за 
социална закрила, както и 
конкурентоспособността на сектора на 

Научните изследвания и иновациите в 
областта на здравето са имали 
значителна роля в това постижение, но и 
в повишаването на производителността 
и качеството в сектора на 
здравеопазването. ЕС продължава да се 
сблъсква с нови, нововъзникващи или 
продължаващи предизвикателства, 
които заплашват гражданите му и 
общественото здраве, устойчивостта на 
здравеопазването и системите за 
социална закрила, както и 
конкурентоспособността на сектора на 



AD\1162184BG.docx 15/59 PE625.364v02-00

BG

здравеопазването. Сред основните 
предизвикателства пред 
здравеопазването в ЕС са: липсата на 
ефективна промоция на здравето и 
профилактика на болестите; 
увеличаването на незаразните болести; 
разпространението на резистентността 
към антимикробните средства и появата 
на инфекциозни епидемии; 
увеличаването на замърсяването на 
околната среда; продължаващото 
неравенство между държавите и в 
техните рамки в областта на 
здравеопазването, което засяга 
непропорционално хората в 
неравностойно положение или в 
уязвими етапи от живота; откриването, 
разбирането, контрола, превенцията и 
смекчаването на рисковете за здравето в 
бързо променящата се социална, градска 
и природна среда; нарастващите 
разходи на европейските системи за 
здравеопазване и прогресивното 
въвеждане на персонализирани 
медицински подходи, както и 
цифровизацията на здравното 
обслужване; и нарастващият натиск 
върху европейския сектор на 
здравеопазването да остане 
конкурентоспособен, чрез разработване 
на здравни иновации при наличието на 
нови и нововъзникващи глобални 
участници.

здравеопазването. Сред основните 
предизвикателства пред 
здравеопазването в ЕС са: липсата на 
ефективна промоция на здравето и 
профилактика на болестите; 
увеличаването на незаразните болести; 
разпространението на резистентността 
към антимикробните средства и появата
на инфекциозни епидемии; 
увеличаването на замърсяването на 
околната среда; увеличаването на 
заболяванията, причинени от 
небалансирано и нездравословно 
хранене; продължаващото неравенство 
между държавите и в техните рамки в 
областта на здравеопазването, което 
засяга непропорционално хората в 
неравностойно положение или в 
уязвими етапи от живота; откриването, 
разбирането, контрола, превенцията и 
смекчаването на рисковете за здравето в 
бързо променящата се социална, градска 
и природна среда; нарастващите 
разходи на европейските системи за 
здравеопазване и прогресивното 
въвеждане на персонализирани 
медицински подходи, както и 
цифровизацията на здравното 
обслужване; и нарастващият натиск 
върху европейския сектор на 
здравеопазването да остане 
конкурентоспособен, чрез разработване 
на здравни иновации при наличието на 
нови и нововъзникващи глобални 
участници.

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение I – част IІ – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите ще допринасят пряко за 
следните конкретни цели за устойчиво 
развитие (ЦУР): ЦУР 3 – Добро здраве и 
благосъстояние на хората; ЦУР 13 –

Дейностите ще допринасят пряко за 
следните конкретни цели за устойчиво 
развитие (ЦУР): ЦУР 2 – Нулево 
равнище на глад; ЦУР 3 – Добро здраве 
и благосъстояние на хората; ЦУР 13 –
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Действия по климата. Действия по климата.

Изменение 24

Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 1 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобрено хранене и персонализирано 
хранене през целия живот.

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една от водещите тенденции е всички 
произведени предмети и устройства да 
са интелигентни. Изследователите и 
иноваторите, разработващи изкуствен 
интелект (ИИ) и предлагащи 
приложения по роботика и други 
области, ще бъдат основни движещи 
сили на бъдещия икономически растеж 
и увеличаване на производителността. 
Множество сектори, в т.ч. 
здравеопазване, производство, 
строителство и селско стопанство, ще 
използват и ще разработват 
допълнително тази главна базова 
технология, в други части от Рамковата 
програма. Развойната дейност трябва да 
гарантира безопасността на основаните 
на ИИ приложения, да оценява 
рисковете и да ограничава потенциала 
за злонамерена употреба и неумишлена 
дискриминация, например по полов 
признак или расови предразсъдъци. 
Трябва да се гарантира също така, че 
развойната дейност по ИИ се 
осъществява в рамка, която зачита 
ценностите на ЕС и Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Една от водещите тенденции е всички 
произведени предмети и устройства да 
са интелигентни. Изследователите и 
иноваторите, разработващи изкуствен 
интелект (ИИ) и предлагащи 
приложения по роботика и други 
области, ще бъдат основни движещи 
сили на бъдещия икономически растеж 
и увеличаване на производителността. 
Множество сектори, в т.ч. 
здравеопазване, производство, 
строителство, рибарство и селско 
стопанство, ще използват и ще 
разработват допълнително тази главна 
базова технология, в други части от 
Рамковата програма. Развойната 
дейност трябва да гарантира 
безопасността на основаните на ИИ 
приложения, да оценява рисковете и да 
ограничава потенциала за злонамерена 
употреба и неумишлена дискриминация, 
например по полов признак или расови 
предразсъдъци. Трябва да се гарантира 
също така, че развойната дейност по ИИ 
се осъществява в рамка, която зачита 
ценностите на ЕС и Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
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Изменение 26

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. КЛЪСТЕР „ХРАНИ И 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“

5. КЛЪСТЕР „СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО, ХРАНИ И ПРИРОДНИ 
РЕСУРСИ“

Изменение 27

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Човешката дейност оказва все по-силно 
влияние върху почвите, моретата и 
океаните, водата, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни ресурси. 
Изхранването на нарастващото 
население на планетата е пряко 
зависимо от здравето на природните 
системи и ресурси. В допълнение към 
изменението на климата обаче 
нарастващото търсене на природни 
ресурси от хората създава натиск върху 
околната среда, който многократно 
надвишава устойчивите нива и засяга 
екосистемите и тяхната способност да 
служат на благосъстоянието на човека. 
Концепциите на кръговата икономика, 
биоикономиката и синята икономика 
дават възможност за балансиране на 
екологичните, социалните и 
икономическите цели и за насочване на 
човешката дейност по пътя на 
устойчивостта.

Човешката дейност оказва все по-силно 
влияние върху почвите, моретата и 
океаните, водата, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни ресурси. 
Изхранването на нарастващото 
население на планетата и 
поддържането на благосъстоянието 
на хората (физическо и психическо) е 
пряко зависимо от селското 
стопанство и от производството на 
храни, както и от здравето на 
природните системи и ресурси. В 
допълнение към изменението на 
климата обаче нарастващото търсене на 
природни ресурси от хората създава 
натиск върху околната среда, който 
многократно надвишава устойчивите 
нива и засяга екосистемите и тяхната 
способност да служат на 
благосъстоянието на човека. 
Концепциите на кръговата икономика, 
агроекологията, биоикономиката и 
синята икономика дават възможност за 
балансиране на екологичните, 
социалните и икономическите цели и за 
насочване на човешката дейност по пътя 
на устойчивостта.
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Обосновка

Проблемът в ЕС не е липсата на храна, а по-скоро ниското качество на храните и 
нарастващото отдалечаване от естествената среда, което се отразява на 
благосъстоянието и здравето на хората.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на целите на устойчивото 
развитие, гарантирането на 
производство и потребление на 
безопасни и здравословни храни, 
насърчаването на устойчиви практики в 
областта на селското стопанство, 
аквакултурите, рибарството и горското 
стопанство, осигуряване на достъп на 
всички до чиста вода, почва и въздух, 
почистване на моретата и океаните, 
опазване и възстановяване на 
жизненоважните природни системи и 
околна среда на планетата – всичко това 
налага да оползотворим максимално 
потенциала на научните изследвания и 
иновациите. Но начините за преход към 
устойчивост и за преодоляване на 
препятствията са слабо изследвани. 
Осъществяването на прехода към 
устойчиво потребление и производство 
и възстановяването на здравето на 
планетата изисква инвестиции в 
технологии, нови бизнес модели и 
социални и екологични иновации. Това 
създава нови възможности за устойчива, 
адаптивна, иновативна и отговорна 
европейска икономика, като се 
повишава ефективността на ресурсите, 
производителността, 
конкурентоспособността и създаването 
на работни места и растеж.

Изпълнението на целите на устойчивото 
развитие, гарантирането на 
производство и потребление на 
безопасни, питателни и здравословни 
храни, насърчаването на устойчиви 
практики в областта на селското 
стопанство, аквакултурите, рибарството 
и горското стопанство, насърчаване на 
устойчивото използване на почвите,
осигуряване на достъп на всички до 
чиста вода, плодородна почва и чист 
въздух, почистване на моретата и 
океаните, опазване и възстановяване на 
жизненоважните природни системи и 
околна среда на планетата – всичко това 
налага да оползотворим максимално 
потенциала на научните изследвания и 
иновациите. Но начините за преход към 
устойчивост и за преодоляване на 
препятствията са слабо изследвани. 
Осъществяването на прехода към 
устойчиво потребление и производство
в границите на планетата и 
възстановяването на здравето на 
планетата изисква установяване и 
събиране на повече и по-качествени 
данни за въздействието върху 
околната среда на различните 
политики за инвестиции в технологии, 
нови бизнес модели, суровини и 
социално-икономически и екологични 
иновации. Това създава нови 
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възможности за устойчива, адаптивна, 
иновативна и отговорна европейска 
икономика, като се повишава 
ефективността на ресурсите, 
производителността, 
конкурентоспособността, поддържа се 
жизнеспособността на селските 
райони и се създават работни места и 
растеж.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите ще изградят база от знания 
и ще предоставят решения, които: ще 
управляват и използват по устойчив 
начин природните ресурси от сушата и 
морето и ще засилват ролята на 
сухоземните и водните системи като 
въглеродни поглътители; ще 
гарантират продоволствената и 
хранителната сигурност, като 
предоставят безопасни, здравословни и 
хранителни начини на хранене; ще 
ускорят прехода от основана на 
изкопаеми горива линейна икономика 
към ефективно използваща ресурсите, 
адаптивна, нискоемисионна, 
нисковъглеродна кръгова икономика и 
ще подпомагат развитието на устойчива 
биотехнологична икономика и синя 
икономика; и ще изградят устойчиви и 
преуспяващи селски, крайбрежни и 
градски райони.

Дейностите ще изградят база от знания 
и ще предоставят решения, които: ще 
гарантират запазването на 
биологичното разнообразие в условия 
на нарастващо търсене на природни 
ресурси, ще управляват по устойчив 
начин и ще използват ефективно 
природните ресурси от сушата и водата
и ще засилват ролята на сухоземните и 
водните системи за увеличаване на 
устойчивия растеж на биомасата и 
по този начин на улавянето, 
съхранението и заместването на 
въглерод; ще гарантират безопасни 
храни и хранителна безопасност и
сигурност, като предоставят безопасни, 
здравословни и хранителни начини на 
хранене; ще подкрепят хранителните 
и селскостопанските системи при 
прилагането на агроекологични 
подходи за постигане на устойчиво 
селско стопанство; ще подкрепят 
диверсификацията на доходите в 
селските райони; ще ускорят прехода 
от основана на изкопаеми горива 
линейна икономика към ефективно 
използваща ресурсите, адаптивна, 
нискоемисионна, нисковъглеродна 
кръгова биоикономика и ще подпомагат 
развитието на устойчива 
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биотехнологична икономика и синя 
икономика; и ще изградят устойчиви и 
преуспяващи селски, крайбрежни и 
градски райони.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те ще спомагат за поддръжката и 
осигуряването на биологично 
разнообразие и ще гарантират 
дългосрочното предоставяне на 
екосистемни услуги, адаптацията към 
изменението на климата и улавянето на 
въглерод (както на сушата, така и в 
морето). Ще спомогнат освен това за 
намаляване на парниковия газ (GHG) и 
други емисии, намаляването на 
отпадъците и замърсяването от 
първичното производство (сухоземно и 
водно), преработката, потреблението и 
други дейности на човека. Те ще 
привлекат инвестиции и ще 
подпомогнат преминаването към 
кръгова икономика, биоикономика и 
синя икономика, като същевременно 
опазват здравето и целостта на околната 
среда.

Те ще спомагат за поддръжката и 
осигуряването на биологично 
разнообразие, както в дивата природа, 
така и в култивиран вид, и ще 
гарантират дългосрочното предоставяне 
на екосистемни услуги, адаптацията към 
изменението на климата и 
съхранението на въглерод (както на 
сушата, така и в морето). Ще спомогнат 
освен това за намаляване на парниковия 
газ (GHG) и други емисии, 
намаляването на екотоксичността,
отпадъците и замърсяването от 
първичното производство (сухоземно и 
водно), преработката, потреблението и 
други дейности на човека. Те ще 
привлекат инвестиции и ще 
подпомогнат преминаването към 
кръгова икономика, агроекология, 
биоикономика и синя икономика, като 
същевременно опазват здравето и 
целостта на околната среда. 
Предпоставка за това е 
подобряването на знанията за 
състоянието на биологичното 
разнообразие. Те ще подкрепят 
решения за насърчаване на 
усъвършенстваната 
мултифункционалност на селското 
стопанство в ЕС и за подобряване на 
местното производство на храни и 
икономическата жизнеспособност на 
производството на храни.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

С тяхна помощ ще се развиват основани 
на участието подходи към научните 
изследвания и иновациите, включително 
подход, който залага на множество 
участници, и ще се разработват системи 
за знания и иновации на местно, 
регионално, национално и европейско 
равнище. Социалните иновации, заедно 
с ангажираността на гражданите и 
доверието в иновациите, ще са от 
ключово значение за насърчаване на 
новите модели на управление, 
производство и потребление.

С тяхна помощ ще се развиват основани 
на участието подходи към научните 
изследвания и иновациите, включително 
подход, който залага на множество 
участници, и ще се разработват системи 
за знания и иновации и 
разпространението на високи 
постижения на местно, регионално, 
национално и европейско равнище. 
Социалните иновации, заедно с 
ангажираността на гражданите и 
доверието в иновациите и 
продоволствените системи – чрез 
увеличаване на прозрачността на 
хранителната верига, ще са от 
ключово значение за насърчаване на 
новите модели на управление, 
производство и потребление, което 
зависи и от споделянето на 
информация чрез етикетиране на 
устойчивите продукти, за да се 
помогне на потребителите да 
избират устойчиви продукти и да 
бъдат информирани за 
възможността за тяхното 
рециклиране. Чрез този подход, който 
залага на множество участници, по 
веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни 
продукти те ще работят, за да се 
гарантира, че знанията се предават 
на крайните потребители, и ще 
включват земеделски стопани и други 
ползватели на селскостопански 
технологии и продукти в процеса на 
разработване и прилагане на 
новаторски разработки с цел справяне 
с предизвикателствата в рамките на 
продоволствените системи. 
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Изменение 32

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като всички тези предизвикателства 
са сложни, взаимосвързани и глобални 
по характер, дейностите ще следват 
системен подход на сътрудничество с 
държавите членки и международните 
партньори, както и с други източници на 
финансиране и политически 
инициативи. Тук е включено и 
насоченото към потребителя използване 
на източници на големи информационни 
масиви, свързани с околната среда, 
например от „Коперник“, 
EGNOS/„Галилео“, INSPIRE, EOSC, 
GEOSS, CEOS, EMODnet.

Тъй като всички тези предизвикателства 
са сложни, взаимосвързани и глобални 
по характер, дейностите ще следват 
системен подход на сътрудничество с 
държавите членки и международните 
партньори, както и с други източници на 
финансиране и политически 
инициативи. Тук е включено и 
насоченото към потребителя използване 
на източници на големи информационни 
масиви, свързани с околната среда, 
например от „Коперник“, 
EGNOS/„Галилео“, INSPIRE, EOSC, 
GEOSS, CEOS, EMODnet. 
Практическият подход може да се 
запази, като се използват вече 
съществуващите мрежи, създадени 
по други програми, като европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) в 
общата селскостопанска политика.

Обосновка

За най-ефективно използване на средствата следва да се използват съществуващите 
мрежи. Това също така ще доближи секторите на политиката до научното 
обсъждане.

Изменение 33

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Петият клъстер ще допринесе по-
специално за мисията „Въглеродно 
неутрални, устойчиви, питателни и 
безотпадни продоволствени системи 
до 2035 г.“, посочена в специфичната 
работна програма.



AD\1162184BG.docx 23/59 PE625.364v02-00

BG

Обосновка

Чрез тази мисия се спомага за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие 
и за преминаването към съобразени с изменението на климата и ефективни 
селскостопански и продоволствени системи. Свеждането до минимум на 
хранителните отпадъци и връщането на страничните продукти обратно във 
веригата са много важна част от устойчивата продоволствена система. Мисията 
има взаимодействия с различни сектори по веригата от „фермата до трапезата“ и е 
тясно свързана с другите клъстери, например енергетиката, здравеопазването и 
цифровизацията.

Изменение 34

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските и 
иновационни дейности по този клъстер 
допринасят най-вече за изпълнението на 
целите на: програмата за действие за 
околната среда, общата 
селскостопанска политика, общата 
политика в областта на рибарството, 
законодателството в областта на 
храните, морската политика, плана за 
действие за кръгова икономика, 
стратегията на ЕС за биоикономика и 
рамката до 2030 г. в областта на климата 
и енергетиката, както и законовите 
разпоредби на ЕС за намаляване на 
замърсяването на въздуха.

Научноизследователските и 
иновационни дейности по този клъстер 
допринасят най-вече за изпълнението на 
целите на: общата селскостопанска 
политика, програмата за действие за 
околната среда, общата политика в 
областта на рибарството, 
законодателството в областта на 
храните, морската политика, плана за 
действие за кръгова икономика, 
стратегията на ЕС за биоикономика, 
стратегията за биологичното 
разнообразие „ЕС 2020“, стратегията 
на ЕС за екологосъобразна 
инфраструктура, стратегията на ЕС 
за горите и рамката до 2030 г. в 
областта на климата и енергетиката, 
както и законовите разпоредби на ЕС за 
намаляване на замърсяването на 
въздуха.

Обосновка

Стратегията на ЕС за горите е важна част от устойчивото управление на 
природните ресурси.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите ще допринасят пряко за 
следните конкретни цели за устойчиво 
развитие (ЦУР): ЦУР 2 – Нулево 
равнище на глад; ЦУР 6 – Чиста вода и 
канализация; ЦУР 11 – Устойчиви 
градове и селища; ЦУР 12 – Отговорно 
потребление и производство; ЦУР 13 –
Действия по климата; ЦУР 14 – Живот 
под водата; ЦУР 15 – Живот на сушата.

Дейностите ще допринасят пряко за 
постигането на конкретни цели за 
устойчиво развитие (ЦУР): ЦУР 2 –
Нулево равнище на глад; ЦУР 3 – Добро 
здраве и благосъстояние; ЦУР 6 –
Чиста вода и канализация; ЦУР 7 –
Финансово достъпна и чиста енергия; 
ЦУР 8 – Достоен труд и 
икономически растеж; ЦУР 9 –
Промишленост, иновации и 
инфраструктура; ЦУР 11 – Устойчиви 
градове и селища; ЦУР 12 – Отговорно 
потребление и производство; ЦУР 13 –
Действия по климата; ЦУР 14 – Живот 
под водата; ЦУР 15 – Живот на сушата.

Изменение 36

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 5 – подточка 5.1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1 а. Тъй като земеделските 
производители са основните стопани 
на околната среда в Европа, те 
трябва да имат постоянен достъп до 
иновации и научни изследвания, така 
че да могат да произвеждат храни, 
фуражи и други продукти по устойчив 
и разходоефективен начин. 
Иновациите и научните изследвания 
са достъпни за всички земеделски 
стопани, включително малките 
производители, селските райони и 
най-отдалечените и планинските 
региони.
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Изменение 37

Предложение за решение
Приложение I – част ІI – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността за наблюдение на 
околната среда е в основата на научните 
изследвания и иновациите19 за 
устойчиво използване и мониторинг на 
храната и природните ресурси. 
Усъвършенстваното пространствено-
времево покритие и интервалите на 
вземане на проби с по-ниски разходи, 
както и достъпът до големи 
информационни масиви и интеграцията 
на множество източници осигуряват 
нови начини за наблюдение, разбиране 
и предвиждане на земната система. 
Необходими са по-широко внедряване, 
използване и актуализиране на новите 
технологии и продължаващи научни 
изследвания и иновации, за да се 
отстранят пропуските в наблюдението 
на Земята по суша, по море и в 
атмосферата, по-специално чрез 
сътрудничество с Глобалната система от 
системи за наблюдение на Земята 
(GEOSS) и европейският ѝ клон 
EuroGEOSS.

Способността за наблюдение на 
околната среда е в основата на научните 
изследвания и иновациите19 за 
устойчиво използване и мониторинг на 
храната и природните ресурси. 
Усъвършенстваното пространствено-
времево покритие и интервалите на 
вземане на проби с по-ниски разходи, 
както и достъпът до големи 
информационни масиви и интеграцията 
на множество източници осигуряват 
нови начини за наблюдение, разбиране 
и предвиждане на земните процеси и
земната система. Необходими са по-
широко внедряване, използване и 
актуализиране на новите технологии и 
продължаващи научни изследвания и 
иновации, за да се отстранят пропуските 
в наблюдението на Земята на 
повърхността на планетата и в 
атмосферата, по-специално чрез 
сътрудничество с Глобалната система от 
системи за наблюдение на Земята 
(GEOSS) и европейският ѝ клон 
EuroGEOSS.

__________________ __________________

19 Наблюдението на Земята ще 
подпомага научните изследвания и 
иновациите в други области на 
интервенция в рамките на това глобално 
предизвикателство, както и други 
свързани части от „Хоризонт Европа“.

19 Наблюдението на Земята ще 
подпомага научните изследвания и
иновациите в други области на 
интервенция в рамките на това глобално 
предизвикателство, както и други 
свързани части от „Хоризонт Европа“.

Обосновка

„Повърхността на планетната“ е по-широк термин от „по суша и по море“, тъй 
като включва и въздуха.



PE625.364v02-00 26/59 AD\1162184BG.docx

BG

Изменение 38

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.1 – параграф 2 –
тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Насочени към потребителите и 
системни подходи, включващи отворени 
данни, данни за околната среда и 
информация за комплексни 
моделиращи и прогнозни системи;

– Насочени към потребителите и 
системни подходи, включващи отворени 
данни за околната среда и 
пространствени данни от 
множество източници и мощен 
анализ на големи информационни 
масиви, така че да се даде 
възможност за основано на 
процесите моделиране, прогнозиране и 
признаване на нововъзникващи 
рискове;

Обосновка

Пространствените данни са един от основните инструменти за анализ на 
природните ресурси.

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.1 – параграф 2 –
тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Състояние на биологичното 
разнообразие, опазване на екосистемите, 
смекчаване и адаптация на изменението 
на климата, продоволствена сигурност, 
селско и горско стопанство, 
земеползване и измененията в него, 
развитие на градските/крайградските 
райони, управление на природните 
ресурси, експлоатация и опазване на 
океаните, морска сигурност и други 
свързани области; 

– Състояние на биологичното 
разнообразие, опазване на екосистемите, 
смекчаване и адаптация на изменението 
на климата, улавяне и съхранение на 
въглерод в почвите, продоволствена 
сигурност и безопасност на храните, 
устойчиво селско и горско стопанство, 
качество на почвата, земеползване и 
измененията в него, развитие на 
градските/крайградските райони, 
управление на природните ресурси, 
експлоатация и опазване на океаните, 
морска сигурност и други свързани 
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области;

Изменение 40

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.1 – параграф 2 –
тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Съвместното създаване, 
използването и повишаването на 
стойността на съществуващи и нови 
данни предлагат потенциал за 
генериращи стойност възможности 
за стопанска дейност

Обосновка

Решенията в сферата на данните ще бъдат ключов фактор за новите иновации и 
следва да бъдат признати.

Изменение 41

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.1 – параграф 2 –
тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Засилване на полезните 
взаимодействия между различните 
сектори на политиката, ползващи 
данните относно околната среда и 
природните ресурси.

Изменение 42

Предложение за решение
Приложение I – част ІI – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
биологичното разнообразие и 

Необходимо е по-добро разбиране на 
биологичното разнообразие и 
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екосистемите, множеството услуги, 
които те предлагат, планетарните 
„граници“, решенията за 
оползотворяване на силата и сложността 
на природата, за да се справим с 
обществените предизвикателства, да 
подобрим устойчивостта и да постигнем 
до 2050 г. целта на ЕС „Да живеем 
добре в пределите на нашата планета“, 
както е посочена в 7-та Програма на ЕС 
за действие за околната среда. По 
целите вериги за създаване на стойност 
трябва да се отчитат надлежно
потенциалните въздействия нагоре по 
веригата. От съществено значение за 
постигането на целите в тази област са 
международното сътрудничество и 
участието в международните усилия и 
инициативи, например 
междуправителствената научно-
политическа платформа относно 
биоразнобразието и предлаганите от 
екосистемите услуги. Необходимо е по-
добро разбиране на управлението на 
прехода към устойчивост в 
икономическата, социалната и 
природната система, от местно към 
глобално равнище.

екосистемите, на тенденциите в 
настъпващите в тях промени и на 
заплахите, пред които са изправени,
множеството услуги, които те 
предлагат, планетарните „граници“, 
решенията за оползотворяване на силата 
и сложността на природата, за да се 
справим с обществените 
предизвикателства, да подобрим 
устойчивостта и да постигнем до 2050 г. 
целта на ЕС „Да живеем добре в 
пределите на нашата планета“, както е 
посочена в 7-та Програма на ЕС за 
действие за околната среда. По целите 
вериги за създаване на стойност трябва 
да се отчитат надлежно потенциалните 
въздействия нагоре по веригата. 
Необходими са изследвания, за да се 
развие защитата на биологичното 
разнообразие и да се допринася за нея, 
като се запазят концепциите за 
управление на горите и 
селскостопанското производство. От 
съществено значение за постигането на 
целите в тази област са международното 
сътрудничество и участието в 
международните усилия и инициативи, 
например междуправителствената 
научно-политическа платформа относно 
биоразнообразието и предлаганите от 
екосистемите услуги. Необходимо е по-
добро разбиране на управлението на 
прехода към устойчивост в 
икономическата, социалната и 
природната система, от местно към 
глобално равнище.

Обосновка

Петият клъстер от „Хоризонт Европа“ следва да подкрепя специфичните цели на 
ОСП.

Изменение 43

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 2 –
тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Състояние и стойност на 
биологичното разнообразие, 
сухоземните и морските екосистеми, 
природния капитал и екосистемните 
услуги;

– Състояние и стойност на 
биологичното разнообразие, 
сухоземните и водните екосистеми, 
природния капитал и екосистемните 
услуги и устойчивост на първичното 
производство;

Обосновка

„Морска екосистема“ е твърде ограничено понятие – следва да се говори за водни 
екосистеми, които включват всички морета, океани и вътрешни води.

Изменение 44

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 2 –
тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Моделиране на тенденциите и 
интегрираните сценарии за биологично 
разнообразие, екосистемни услуги и 
добро качество на живот в различни 
мащаби и перспективи; потенциален 
принос на биотопите и екосистемите 
като въглеродни поглътители при 
различните сценарии на изменението на 
климата;

– Моделиране на тенденциите и 
интегрираните сценарии за биологично 
разнообразие, екосистемни услуги и 
добро качество на живот в различни 
мащаби и перспективи; потенциален 
принос на биотопите и екосистемите 
като въглеродни поглътители при 
различните сценарии на изменението на 
климата; връзки между използването 
на съединения и повишената 
смъртност сред опрашителите;

Изменение 45

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 2 –
тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Интегриране на биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги в 
рамките за вземане на решения и в 
счетоводните системи на държавните 

– Интегриране на биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги в 
рамките за вземане на решения и в 
счетоводните системи на държавните 
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администрации и предприятията, както 
и квантификация на ползите от тях;

администрации и предприятията, както 
и квантификация на ползите от тях; 
осигуряване на надеждни научни 
изследвания за точно 
възнаграждаване на земеделските 
стопани в рамките на 
селскостопанските схеми на ОСП за 
ползи в смисъл на подобрено 
биологично разнообразие и подобрени 
екологични характеристики.

Изменение 46

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 2 –
тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Адаптивни и 
многофункционални природосъобразни 
решения, преодоляващи 
предизвикателствата, свързани с 
изменението на климата, в градове, в 
селски и крайбрежни райони, природни 
бедствия, загуба на биологично 
разнообразие, влошаване на 
екосистемите, замърсяване, както и 
здраве и благосъстояние на гражданите;

– Адаптивни и 
многофункционални природосъобразни 
решения, преодоляващи 
предизвикателствата в градове, в селски 
и крайбрежни райони, свързани с 
производителността и 
конкурентоспособността в селското 
стопанство, изменението на климата, 
природни бедствия, загуба на 
биологично разнообразие, влошаване на 
екосистемите, замърсяване, както и 
здраве и благосъстояние на гражданите;

Обосновка

Производителността и конкурентоспособността в селското стопанство са ключов 
фактор за устойчивото производство на храни, тъй като ЕС трябва да разполага с 
ефективен селскостопански сектор.

Изменение 47

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 2 –
тире 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подходи на многостранни „живи 
лаборатории“, които ангажират 
публичните органи, заинтересованите 
страни, предприятията и гражданското 
общество в съвместно проектиране и 
създаване на системни решения за 
опазването, възстановяването и 
устойчивото използване на природния 
капитал, управлението на прехода към 
устойчивост и варианти за устойчиво 
управление на икономическата дейност 
през всички цикли за създаване на 
стойност.

– Подходи на многостранни „живи 
лаборатории“, които ангажират 
публичните органи, заинтересованите 
страни, производителите,
предприятията и гражданското 
общество в съвместно проектиране и 
създаване на системни решения за 
опазването, възстановяването и 
устойчивото използване на природния 
капитал, управлението на прехода към 
устойчивост и варианти за устойчиво 
управление на икономическата дейност 
през всички цикли за създаване на 
стойност.

Обосновка

Производителите са основни участници във веригата за доставки на храни.

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адаптивните и устойчиви системи за 
земеделие и горско стопанство 
предоставят икономически, екологични 
и социални ползи в променящия се 
контекст на първичното производство. 
Освен че допринасят за
продоволствената и хранителната 
сигурност, те участват в динамични 
вериги за създаване на стойност, 
управляват земите и природните 
ресурси и доставят широк кръг 
жизненоважни обществени блага, 
включително улавяне на въглерод, 
опазване на биологичното разнообразие, 
опрашване и обществено здраве. 
Необходими са интегрирани подходи 
насърчаване на многобройните функции 

Адаптивните и устойчиви системи за 
земеделие и горско стопанство 
предоставят икономически, екологични 
и социални ползи в променящия се 
контекст на първичното производство. 
Освен че осигуряват продоволствената 
и хранителната сигурност, те участват в 
динамични вериги за създаване на 
стойност, управляват земите и 
природните ресурси и доставят широк 
кръг жизненоважни обществени блага, 
включително улавяне на въглерод, 
опазване на биологичното разнообразие, 
опрашване и обществено здраве. 
Необходими са интегрирани подходи за
насърчаване на многобройните функции 
на селскостопанските и горски 
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на селскостопанските и горски 
(еко)системи, като се отчита
променящият се контекст на първичното 
производство, най-вече във връзка с 
климата и околната среда, наличността 
на ресурси, демографията и моделите на 
потребление. Нужно е също така да се 
разгледа пространственото и социално-
икономическото измерение на 
дейностите на селското и горското 
стопанство и да се разгърне 
потенциалът на селските райони.

(еко)системи, като се отчитат целите 
на ОСП и променящият се контекст на 
първичното производство, най-вече във 
връзка с климата и околната среда, 
наличността на ресурси, 
конкурентоспособността,
демографията и моделите на 
потребление, както и появяващите се 
нови вредители и болести. Това 
предполага придобиване на по-добро 
научно разбиране за въздействието на 
различните земеделски системи върху 
запазването на биологичното 
разнообразие и екосистемите. Нужно 
е също така да се разгледа 
пространственото и социално-
икономическото измерение на 
дейностите на селското и горското 
стопанство и да се разгърне 
потенциалът на селските райони. 
Земеделските стопани се нуждаят 
също така от постоянен достъп до 
иновации, нови технологии и научни 
изследвания, за да произвеждат храни 
по устойчив начин, така че да може 
да се изхрани светът и да се опази 
околната среда за бъдещите 
поколения. Освен това е важно да се 
обърне внимание на динамиката на 
взаимодействието между селските и 
градските райони в контекста на 
разширяващите се градове в сравнение 
със селскостопанските/горските 
ландшафти, динамиката на 
жилищата спрямо работните места 
и подходящите за живеене селски 
райони.

Изменение 49

Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 1 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органичното и агроекологичното 
земеделие имат голям потенциал за 
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постигане на ЦУР. Поради това 
„Хоризонт Европа“ има за цел да 
разшири мащаба на тези земеделски 
практики. В момента биологичното 
земеделие обхваща по-малко от 10% 
от цялата земеделска земя в ЕС. За да 
се увеличи този процент, бюджетът, 
предназначен за научни изследвания, 
които са конкретно насочени към 
агроекологичните подходи в полза на 
биологичните и конвенционалните 
системи, следва да възлиза на 20% от 
общия бюджет, изразходван за 
селското и горското стопанство, 
селските райони и продоволствените 
системи. Следва да се постави 
специален акцент върху системите с 
висока природна стойност предвид 
тяхното голямо значение за 
биологичното разнообразие и 
културата, както и върху 
набелязването на оптималните 
начини за диверсификация на 
доходите, като се запазят 
жизнеспособността и общата 
устойчивост на селските райони, за 
да се гарантира, че всички техни 
измерения се разглеждат съгласувано.

Изменение 50

Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 1 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ясна и научно достоверна информация 
за всички граждани относно 
процесите на първичното 
производство на храни с цел 
насърчаване на разбирането, 
приемането и подкрепата за 
необходимостта от иновации в 
селскостопанския сектор;
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Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2.3 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Методи, технологии и 
инструменти за устойчиво и адаптивно 
производство в селското и горското 
стопанство; 

– Методи, технологии и 
инструменти за устойчиво и адаптивно 
производство в селското и горското 
стопанство и решения за въглеродно 
неутрално селско стопанство и 
устойчиво използване на природните 
ресурси, включително методи за 
подобрена и по-ефикасна селекция на 
растенията и животните;

Изменение 52

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Устойчиво управление и 
ефективно използване на природните 
ресурси (напр. почви, вода, хранителни 
вещества и биологично разнообразие, в 
т.ч. генетични ресурси) в селското и 
горското стопанство; алтернативи на 
изкопаемите ресурси и възприемане на 
принципите на кръговата икономика;

– Устойчиво използване на 
природните ресурси (напр. почви, вода, 
хранителни вещества и биологично 
разнообразие, в т.ч. генетични ресурси) 
в селското и горското стопанство; 
алтернативи на изкопаемите ресурси и 
възприемане на принципите на 
кръговата икономика и на 
биоикономиката, на концепциите за 
възстановяване и кръговрат на 
хранителните вещества за устойчиво 
селско стопанство и адаптивна 
хранителна верига; ;

Обосновка

За да се постигне полезно взаимодействие между различните програми, целите на 
ОСП следва да се вземат предвид, особено в петия клъстер от втория стълб.
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Изменение 53

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Въздействие на дейностите в 
първичния сектор върху климата и 
околната среда; потенциал на селското и 
горското стопанство като въглеродни 
поглътители и за намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
включително подходите с отрицателни 
емисии;

– Въздействие на дейностите в 
първичния сектор върху климата и 
околната среда и по веригата за 
създаване на стойност; потенциал на 
селското и горското стопанство като 
въглеродни поглътители и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително подходите с 
отрицателни емисии, ролята на 
почвата за улавянето и заместването 
на въглерод, както и технологиите и 
методите за увеличаване на 
капацитета за съхранение на 
въглерод;

Обосновка

Почвата също има голям капацитет за улавяне и съхранение на въглерод, което е 
важно да бъде признато.

Изменение 54

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Използване на модерно 
развъждане и геномика за 
разнообразяване на доставките на 
суровини от биомаса и за ускоряване 
на растежа и биосинтеза, като по 
този начин се постига улавяне на CO2 
както в горското, така и в селското 
стопанство, също за да се гарантира 
производството на храни;
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Обосновка

Необходими са съвременни технологии за размножаване, за да се поддържа 
способността на ЕС да изхранва увеличаващото се население.

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2.3 – параграф 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Вредители и болести по 
растенията, здраве на животните и 
хуманно отношение към животните; 
алтернативи на използването на спорни 
пестициди, антибиотици и други 
вещества; 

– Вредители и болести по 
растенията, здраве на животните и 
хуманно отношение към животните, 
включително разработване на 
интегрирани селскостопански 
стратегии; алтернативи на 
използването на спорни пестициди, 
хербициди, фунгициди, антибиотици и 
други потенциално вредни вещества;
акцент върху основаните на 
природата решения и насърчаване на 
здравословен начин на живот; научни 
изследвания в областта на 
пестицидите с нисък риск като 
средство за подпомагане на 
интегрираното управление на 
вредителите;

Изменение 56

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Иновации в земеделието, 
насочени към взаимодействията между 
селско стопанство, аквакултури и 
горско стопанство и в градските райони;

– Иновации в земеделието, 
насочени към взаимодействията между 
селско стопанство, аквакултури и 
горско стопанство и в градските райони, 
взаимодействия между селските и 
градските ландшафти и въздействия 
на разширяващите се градове върху 
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ландшафтите на селското и 
горското стопанство, както и 
улесняване на стопанското развитие 
в селските райони;

Обосновка

Тъй като все по-голям дял от населението живее в градските райони, това следва да 
бъде отчетено в селското стопанство и същевременно да се намерят решения, за да 
се даде възможност за осъществяване на стопанска дейност в селските райони.

Изменение 57

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Земеползване, развитие на 
селските райони и териториални връзки; 
капитализиране на социалните, 
културните, икономическите и 
екологичните активи на селските 
райони с цел нови услуги, бизнес 
модели, вериги за създаване на стойност 
и обществени блага;

– Земеползване, развитие на 
селските райони и териториални връзки 
под формата на екосистема за 
иновации; капитализиране на 
социалните, културните, 
икономическите и екологичните активи 
на селските райони с цел нови услуги, 
бизнес модели, вериги за създаване на 
стойност и обществени блага;
набелязване на възможности за 
подпомагане на развитието на умения 
и трансфера на знания в тези 
области, включително посредством 
обучения и стажове за млади и нови 
участници.

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2.3 – параграф 2 – тире 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Цифрови иновации в 
земеделието, горското стопанство, в 

– Цифрови иновации и развитие 
на интелигентни решения в 



PE625.364v02-00 38/59 AD\1162184BG.docx

BG

различните вериги за създаване на 
стойност и в селските райони чрез 
използване на данни и разработване на 
инфраструктури, технологии и модели 
на управление; 

земеделието, горското стопанство, в 
различните вериги за създаване на 
стойност и в селските райони чрез 
използване на данни и разработване на 
инфраструктури, технологии и модели 
на управление за повишаване на 
ефективността на ресурсите и 
подобряване на моделите на 
екологичните характеристики, които 
са достъпни за земеделските 
стопани; набелязване на 
съществуващи или потенциални 
начини за интегриране на системите 
за прецизно земеделие в малките и 
средните стопанства; набелязване на 
съществуващи или възможни 
решения за обработването на големи 
обеми данни, получени от различни 
видове сензори за прецизно земеделие, 
както и набелязване на съществуващи 
или възможни решения за 
интегрирането на тези данни в лесни 
за използване системи за подпомагане 
на управлението на земеделските 
стопанства;

Изменение 59

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Системи от знания и иновации в 
областта на селското стопанство и 
тяхната взаимосвързаност в различни 
мащаби; консултации, изграждане на 
умения и споделяне на информация.

– Системи от знания и иновации в 
областта на селското стопанство и 
тяхната взаимосвързаност в различни 
мащаби; консултации, изграждане на 
умения и споделяне на информация; 
подобряване на обмена на знания и 
насърчаване на нови подходи, като 
определяне на референтни 
показатели за функционирането на 
земеделските стопанства, с което да 
се помогне на земеделските стопани 
да се адаптират и да управляват 
своите земеделски стопанства.
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Изменение 60

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Преход към интегрирани и 
диверсифицирани системи за 
производство на храни и земеделие и 
агрономически практики, 
включително използването на 
агроекологични подходи за по-
интензивно производство в полза 
както на конвенционалното, така и 
на биологичното земеделие;

Изменение 61

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подобряване на комуникацията с 
обществото по отношение на 
първичните процеси на производство 
за осигуряване на по-добро разбиране и 
приемане на ролята на иновациите в 
селското стопанство.

Изменение 62

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Разработване на нови източници на 
протеини с цел подобряване на 
независимостта на ЕС в областта на 
производството на протеини.
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Изменение 63

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 –
тире 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Практическо приложение на 
иновациите в областта на 
селекцията на растенията: 
доразвиване и подобряване на най-
новите методи за селекция на 
растенията и на базови технологии 
като геномно секвениране и 
откриване на гени за устойчиви и 
увеличени добиви от култури, по-
добро хранене и подобрено качество 
на храните за намаляване на 
отпадъците от храни.

Изменение 64

Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Природният капитал и екосистемните 
услуги на моретата и океаните 
предлагат значителни социално-
икономически ползи, както и ползи за 
благосъстоянието. Този потенциал е 
застрашен от риск поради сериозния 
натиск от човешки и природни стресори 
като замърсяване, прекомерен риболов, 
изменение на климата, повишаване на 
морското равнище и екстремни 
климатични събития. За да не стигнат 
моретата и океаните точката на 
необратимост, е необходимо да се 
разширят знанията и разбирането ни, за 
да можем устойчиво да управляваме, 
опазваме и възстановяваме морските и 
крайбрежните екосистеми и да 
предотвратим замърсяването на 

Природният капитал и екосистемните 
услуги на моретата, океаните и 
сладките води предлагат значителни 
социално-икономически ползи, както и 
ползи за благосъстоянието. Този 
потенциал е застрашен от риск поради 
сериозния натиск от човешки и 
природни стресори като замърсяване, 
изтичане на хранителни вещества,
прекомерен риболов, изменение на 
климата, повишаване на морското 
равнище и екстремни климатични 
събития. За да не стигнат моретата,
океаните и сладките води точката на 
необратимост и за да се насърчат 
веригите за създаване на стойност на 
синята икономика, е необходимо да се 
разширят знанията и разбирането ни, за 
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моретата в контекста на една 
усъвършенствана и отговорна рамка за 
управление на океаните. Тук попадат и 
научните изследвания за устойчиво 
разгръщане на огромния и неизползван 
потенциал на моретата и океаните с
оглед производство на повече храни, без 
да се увеличава натискът върху тях, и 
облекчаване на натиска върху 
сухоземните, сладководните и 
океанските ресурси. Необходимо е да се 
въведат партньорски подходи, 
включително стратегии за морските 
басейни и макрорегионални стратегии с 
обхват, надхвърлящ ЕС, (напр. 
Средиземноморието, Прибалтика, 
Черноморието, Атлантическия океан, 
Карибско море и Индийския океан); и за 
принос към ангажиментите по 
Международното управление на 
океаните, инициативи като 
Десетилетието на ООН, посветено на 
океанологията в полза на устойчивото 
развитие, както и ангажиментите, 
свързани с опазването на морското
биологично разнообразие в областите, 
попадащи извън националната 
юрисдикция.

да можем устойчиво да управляваме, 
опазваме и възстановяваме морските и 
крайбрежните екосистеми и да 
предотвратим замърсяването на 
моретата в контекста на една 
усъвършенствана и отговорна рамка за 
управление на океаните. Тук попадат и 
научните изследвания за устойчиво 
разгръщане на огромния и неизползван 
икономически потенциал на моретата,
океаните и сладките води с оглед 
производство на повече храни, без да се 
увеличава натискът върху тях, и 
облекчаване на натиска върху 
сухоземните, сладководните и 
океанските ресурси. Необходимо е да се 
въведат партньорски подходи, 
включително стратегии за морските 
басейни и риболовните райони и
макрорегионални стратегии, 
включително с обхват, надхвърлящ ЕС, 
(напр. Средиземноморието, Прибалтика, 
Черноморието, Атлантическия океан, 
Карибско море и Индийския океан); и за 
принос към ангажиментите по 
Международното управление на 
океаните, инициативи като 
Десетилетието на ООН, посветено на 
океанологията в полза на устойчивото 
развитие, както и ангажиментите, 
свързани с опазването на водното
биологично разнообразие в областите, 
попадащи извън националната 
юрисдикция.

Обосновка

„Морета и океани“ е с твърде тесен обхват – сладките води също трябва да бъдат 
включени. В изменението се посочват риболовните райони поради нарастващото им 
международно значение като неразделна част от стратегията на Европейския съюз 
за устойчива експлоатация на икономическия потенциал на моретата, особено в 
контекста на партньорства с трети държави.

Изменение 65

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 2 –
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тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Устойчиво земеделие в моретата 
и океаните, рибарство и аквакултури за 
храна, включително алтернативни 
източници на протеин, с цел 
повишаване на продоволствената 
сигурност, продоволствената 
независимост и устойчивостта на 
изменението на климата;

– Устойчиво земеделие в моретата,
океаните и сладките води, рибарство и 
аквакултури за храна, включително 
водни среди като алтернативни 
източници на протеин, с цел 
повишаване на продоволствената 
сигурност, продоволствената 
независимост и устойчивостта на 
изменението на климата;

Обосновка

„Морета и океани“ е с твърде тесен обхват – сладките води също трябва да бъдат 
включени.

Изменение 66

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 2 –
тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Повишена адаптивност на 
морските екосистеми, с което се опазва 
здравето на моретата и океаните, борба 
и смекчаване на ефектите на природния 
и човешки натиск, като замърсяване с 
пластмаси, еутрофикация, увеличаване 
на киселинността на водите, затопляне 
на моретата и океаните, повишаване на 
морското равнище, като се разглежда 
пресечната точка между сушата и 
морето и се поощрява кръговият 
подход;

– Повишена адаптивност на 
водните екосистеми, с което се опазва 
здравето на моретата, океаните и 
сладките води, борба и смекчаване на 
ефектите на природния и човешки 
натиск, като замърсяване с пластмаси, 
еутрофикация, увеличаване на 
киселинността на водите, затопляне на 
моретата и океаните, повишаване на 
морското равнище, като се разглежда 
пресечната точка между сушата и 
водната среда и се поощрява кръговият 
подход;

Обосновка

„Морета и океани“ е с твърде тесен обхват – сладките води също трябва да бъдат 
включени.
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Изменение 67

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 2 –
тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Сини вериги за създаване на 
стойност, многократно използване на 
морското пространство и растеж на 
сектора за възобновяема енергия от 
моретата и океаните, включително 
устойчиви микро- и макроводорасли;

– Сини вериги за създаване на 
стойност, многократно използване на 
морското пространство и растеж на 
сектора за възобновяема енергия от 
моретата и океаните, включително 
устойчиви микро- и макроводорасли, 
инвестиции в морски технологии и 
услуги като океанската енергия и 
морските биотехнологии ;

Обосновка

В изменението се посочват някои стратегически приоритети, които вече са 
определени от Съюза в други инструменти в областта на научните иновации и 
изследвания, като Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Изменение 68

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 2 –
тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Сините иновации, включително 
синята и цифровата икономика, 
обхващащи крайбрежните райони, 
крайбрежните градове и пристанищата, 
за се засили устойчивостта на 
крайбрежните райони и да се увеличат 
ползите за гражданите.

– Сините иновации, включително 
синята и цифровата икономика, 
обхващащи крайбрежните райони, 
крайбрежните градове и пристанищата, 
за се засили устойчивостта на 
крайбрежните райони и да се 
противодейства на тяхното 
постепенно обезлюдяване чрез 
подкрепа за заетостта и насърчаване 
на устойчив във времето туризъм.

Обосновка

В изменението се посочва проблемът с обезлюдяването на крайбрежните райони, най-
вече липсата на по-млади хора, поради недостига на работа, изоставянето на 
риболовните дейности или затрудненото поддържане на тяхната устойчивост и 
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липсата на подкрепа за туризма.

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 5 – подточка 5.2.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комбинираното въздействие на 
прираста на населението, недостига на 
ресурси и свръхексплоатацията, 
влошаването на състоянието на 
околната среда, изменението на климата 
и миграцията създават безпрецедентни 
предизвикателства, които налагат 
трансформация на продоволствената 
система (FOOD 2030) 20. 
Производството и потреблението на 
храни в момента не е устойчиво и сме 
изправени пред двойното 
предизвикателство на лошото хранене, 
характеризиращо се с едновременното 
наличие на недохранване и 
затлъстяване. Бъдещите продоволствени 
системи трябва да осигуряват 
достатъчно безопасна, здравословна и 
качествена храна за всички, в основата 
на която стои ефективност на ресурсите, 
устойчивост (включително намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
намаляване на замърсяването и 
производството на отпадъци), свързване 
на сушата и морето, намаляване на 
отпадъците от храни, увеличаване на 
производството на храни от моретата и 
океаните и обхващане на цялата 
хранителна верига за създаване на 
стойност — от производителите до 
потребителите и обратно. Те трябва да 
вървят ръка за ръка с разработването на 
система за безопасност на храните на 
бъдещето и проектирането, 
разработката и доставката на 
инструменти, технологии и цифрови 
решения, които носят значителни ползи 

Комбинираното въздействие на 
прираста на населението, недостига на 
ресурси и свръхексплоатацията, 
влошаването на състоянието на 
околната среда, изменението на климата 
и миграцията създават безпрецедентни 
предизвикателства, които налагат 
трансформация на продоволствената 
система (FOOD 2030) 20.По-специално 
продоволствената сигурност и 
устойчивото производство на 
протеин са глобално 
предизвикателство, за което трябва 
да бъдат намерени отговори.
Моделите на производството и 
потреблението на храни в момента в 
известна степен не са устойчиви и 
сме изправени пред двойното 
предизвикателство на лошото хранене, 
характеризиращо се с едновременното 
наличие на недохранване и 
затлъстяване. Бъдещите продоволствени 
системи трябва да бъдат устойчиви, да 
се стремят към въглеродна 
неутралност и да осигуряват 
достатъчно безопасна, разнообразна, 
икономически достъпна, здравословна 
и качествена храна за всички, в основата 
на която стои ефективност на ресурсите, 
икономическа и свързана с околната 
среда устойчивост (включително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и намаляване на замърсяването и 
производството на отпадъци), свързване 
на сушата и водните среди, намаляване 
и рециклиране на отпадъците от храни, 
увеличаване на производството на 
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на потребителите и подобряват 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на хранителната верига 
за създаване на стойност. Освен това е 
нужно да се насърчават поведенческите 
промени в моделите на потребление и 
производство на храни, както и да се 
ангажират първичните производители, 
промишлеността (включително МСП), 
търговците на дребно, секторите на 
ресторантьорството, потребителите и 
обществените услуги. Общи рамки

храни от моретата и океаните и 
обхващане на цялата хранителна верига 
за създаване на стойност — от 
производителите до потребителите и 
обратно. Те трябва да вървят ръка за 
ръка с разработването на система за 
безопасност на храните на бъдещето и 
проектирането, разработката и 
доставката на инструменти, технологии 
и цифрови решения, които носят 
значителни ползи на всички участници 
в хранителната верига и подобряват 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на хранителната верига 
за създаване на стойност. 
Селскостопанските технологии 
могат да осигурят устойчиви 
решения във всички селскостопански 
системи. Освен това е нужно да се 
насърчават поведенческите промени в 
моделите на потребление и 
производство на храни към режим на 
питателно и здравословно хранене, 
както и да се ангажират първичните 
производители, промишлеността 
(включително МСП), търговците на 
дребно, секторите на 
ресторантьорството, потребителите и 
обществените услуги.

Общи рамки

________________ ________________

20 SWD(2016) 319 final: Европейски 
изследвания и иновации за сигурността 
в областта на продоволствието и 
изхранването

20 SWD(2016)0319 final: Европейски 
изследвания и иновации за сигурността 
в областта на продоволствието и 
изхранването

Изменение 70

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 –
тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Потребителско поведение, начин 
на живот и мотивация, насърчаване на 
социалните иновации и обществения 

– Потребителско поведение, начин 
на живот и мотивация, насърчаване на 
социалните иновации и обществения 
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ангажимент за по-добро здраве и
устойчивост на околната среда в цялата 
хранителна верига за създаване на 
стойност;

ангажимент за по-добро здраве,
устойчивост на околната среда и 
хуманно отношение към животните
в цялата хранителна верига за създаване 
на стойност;

Изменение 71

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 –
тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Модерни системи за гарантиране 
на безопасността и автентичността на 
храните; повишаване на 
потребителското доверие в 
продоволствената система;

– Модерни системи за гарантиране 
на безопасността и автентичността на 
храните; повишаване на 
потребителското доверие в 
продоволствената система, 
включително технологии, които 
подпомагат проследимостта и 
чистото етикетиране на 
продуктите;

Обосновка

Етикетирането и проследимостта на устойчивите продукти е изключително важно 
за потребителите, за да знаят кои продукти са действително устойчиви.

Изменение 72

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 –
тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Смекчаване и адаптиране на 
продоволствената система към 
измененията на климата, включително 
изследването на потенциала и 
използването на микробиом, забравени 
култури, алтернативни протеини;

– Устойчивост на 
продоволствените системи,
смекчаване и адаптиране на 
продоволствената система към 
измененията на климата, включително 
изследването на потенциала и 
използването на микробиом, забравени 
култури, алтернативни протеини, нови 
начини и технологии за производство 
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на храни;

Обосновка

Трябва да инвестираме в иновации, които ни предоставят нови начини за устойчиво 
производство на храни, така че да се справим с предизвикателствата пред 
производството на храни в ЕС, като изменението на климата.

Изменение 73

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 –
тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Екологично устойчиви, кръгови 
и ефективно използващи ресурсите 
продоволствени системи от сушата и 
морето, насочени към нулеви 
хранителни отпадъци в цялата 
продоволствена система чрез повторно 
използване на храни и биомаса, 
рециклиране на хранителните отпадъци, 
нови опаковки за храни, насърчаване на 
търсенето за специално приготвена и 
местна храна;

– Екологично, социално и 
икономически устойчиви, кръгови и 
ефективно използващи ресурсите 
продоволствени системи от сушата и 
водните среди, отчитащи 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги и насочени към 
нулеви хранителни отпадъци в цялата 
продоволствена система чрез повторно 
използване на храни и биомаса, 
включително страничните потоци 
при производство, рециклиране на 
хранителните отпадъци, нови опаковки 
за храни, насърчаване на търсенето за
специално приготвена и местна храна;

Обосновка

Оценяването на устойчивостта на продоволствените системи се основава на 
екологичния, социалния и икономическия аспект, като всички те трябва да бъдат 
взети предвид.

Изменение 74

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 –
тире 6 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- Разработване на затворени
кръговратни системи, съчетаващи 
производството на храни и енергия, 
както и рециклирането на 
хранителни вещества, вода, топлина 
и CO2 обратно към производството;

Обосновка

Дискусията за кръговата икономика следва да бъде насочена към биокръговата 
икономика, при която има кръговрат на всички материали, енергия и отпадъци, и по 
този начин може да се постигнат нулеви отпадъци.

Изменение 75

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 –
тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Иновации и продоволствени 
системи за местни иновации и 
овластяване на общностните, 
поощряване на справедливата търговия 
и ценообразуването, приобщаване и 
устойчивост чрез партньорства между 
промишлеността, местните общини, 
изследователите и обществото.

– Иновации и продоволствени 
системи за местни иновации и 
овластяване на общностните, 
поощряване на справедливи 
хранителни вериги чрез справедливата 
търговия и ценообразуването, 
приобщаване и устойчивост, 
насърчаване на партньорства сред 
различните участници в
хранителната верига и между 
първичното производство, 
промишлеността, местните общини, 
изследователите и обществото.

Обосновка

Първичното производство е ключов сектор в продоволствените системи.

Изменение 76

Предложение за решение
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Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 –
тире 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Справяне с четирите основни 
предизвикателства, свързани с 
устойчивостта, производството, 
храненето и икономическия растеж 
на глобално равнище посредством 
специална инфраструктура за 
устойчиво развитие на хранително-
вкусовия сектор. В бъдеще 
икономиките ще се градят не на 
физическите ресурси от миналото, а 
на информационни потоци, знание и 
сътрудничество.

Целта на инфраструктурата за 
устойчиво развитие на хранително-
вкусовия сектор ще бъде:

i) да се даде възможност на ЕС и на 
по-слабо развитите страни да 
изградят общо бъдеще, основано на 
устойчивото развитие;

ii) да се улесни сътрудничеството, 
като се предоставят знания, 
капацитет и инфраструктура за 
подпомагане на действията от двете 
страни;

iii) да се отговори на регионалните и 
местните потребности по начин, 
който създава условия за споделянето 
на базовите знания в мрежа от 
институти, участващи в 
инфраструктурата за устойчиво 
развитие на хранително-вкусовия 
сектор, в рамките на Европа. Тази 
свързана мрежа ще бъде двигателят 
за непрекъсната европейска 
конкурентоспособност в критически 
важния хранително-вкусов сектор;

iv) Изграждане на взаимодействия с 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество 
(2021 – 2027 г.) съгласно правилата на 
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„Хоризонт Европа“.

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 5 – подточка 5.2.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Биотехнологичните иновации поставят 
основите на оттеглянето от основаната 
на изкопаеми горива икономика и 
обхващат устойчивия добив, 
промишлената преработка и 
превръщането на биомаса от сушата и 
морето в биотехнологични материали и 
продукти. Те също така използват 
потенциала на живите ресурси, науките 
за живота и промишлената 
биотехнология за нови открития, 
продукти и процеси. Биотехнологичните 
иновации и технологии могат да доведат 
до нови икономически дейности и 
заетост в региони и градове, да 
допринесат за възраждане на 
икономиката в селските и крайбрежните 
райони и да засилят кръговостта на 
биоикономиката.

Биотехнологичните иновации поставят 
основите на оттеглянето от основаната 
на изкопаеми горива икономика и 
обхващат устойчивия добив, 
промишлената преработка, свързана с 
научните изследвания в областта на 
първичното производство, и 
превръщането на биомаса от сушата и 
водните среди в биотехнологични 
материали и продукти. Те също така 
използват потенциала на живите 
ресурси, науките за живота и 
промишлената и селскостопанска
биотехнология за нови открития, 
продукти и процеси. Биотехнологичните 
иновации и технологии могат да доведат 
до нови икономически дейности и 
заетост в региони и градове, да 
допринесат за възраждане на 
икономиката в селските и крайбрежните 
райони и да засилят кръговостта на 
биоикономиката, като по този начин 
направят прехода към 
нисковъглеродно и ефективно 
използващо ресурсите общество. 

Изменение 78

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Устойчиви системи за добив и 
производство на биомаса, с акцент 
върху високостойностни приложения и 

– Устойчиви системи за добив и 
производство на биомаса, с акцент 
върху високостойностни приложения и 
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видове употреба, социална и екологична 
устойчивост, въздействие върху климата 
и цели, свързани с намаляването на 
биологичното разнообразие, както и 
обща ефективност на ресурсите;

видове употреба, социална, екологична 
и икономическа устойчивост, 
въздействие върху климата и цели, 
свързани с намаляването на 
биологичното разнообразие, както и 
обща ефективност на ресурсите;

Обосновка

При оценяването на устойчивостта на системите за добив и производство на 
биомаса трябва да се вземат предвид екологичните, социалните и икономическите 
аспекти.

Изменение 79

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– По-добро разбиране на 
движещите сили и пречките пред 
навлизането на продукти на 
биологична основа чрез изследвания 
относно маркировката „CE“, 
етикетиране, прилагане на 
стандарти, схеми за сертифициране, 
обществени поръчки и регулаторни 
дейности, включително от гледна 
точка на световната конкуренция;

Обосновка

За сектора на продуктите на биологична основа ще бъде важно да разполага с научна 
обосновка за движещите сили и пречките пред отключването на пълния потенциал на 
този зараждащ се сектор, по-специално по отношение на нормативната уредба и 
законодателството на ЕС.

Изменение 80

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Биотехнологични вериги за 
създаване на стойност, включително 
вдъхновени от биологията материали, 
продукти и процеси с новаторски 
качества, функционалности и подобрена 
устойчивост (включително намаляващи 
емисиите на парникови газове), 
насърчаване на разработването на 
авангардни биорафинерии, използващи 
по-широка гама от биомаса;

– Биотехнологични вериги за 
създаване на стойност, включително 
вдъхновени от биологията материали, 
продукти и процеси с новаторски 
качества, функционалности и подобрена 
устойчивост (включително намаляващи 
емисиите на парникови газове), 
насърчаване на разработването на 
авангардни биорафинерии, използващи 
по-широка гама от биомаса, 
включително биологичните 
отпадъци, както и промишлените 
отпадъци и страничните потоци, и 
развитие на използването на 
напреднали технологии за 
деконструкция на биомасата; ;

Обосновка

В биокръговата икономика се рециклират също биологичните отпадъци, 
промишлените отпадъци и страничните потоци.

Изменение 81

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Биотехнологии, включващи 
авангардни биотехнологии от различни 
сектори, за прилагане в 
конкурентоспособни, устойчиви и 
новаторски промишлени процеси, 
екологични услуги и потребителски 
продукти21;

– Биотехнологии, включващи 
авангардни биотехнологии от различни 
сектори, за прилагане в 
конкурентоспособни, устойчиви и 
новаторски промишлени и 
селскостопански процеси, екологични 
услуги и потребителски продукти21;

_________________ _________________

21 Биотехнологичните приложения за 
здравето ще бъдат разгледани в клъстер 
„Здраве“ по същия стълб.

21 Биотехнологичните приложения за 
здравето ще бъдат разгледани в клъстер 
„Здраве“ по същия стълб.
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Изменение 82

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Кръговост на биотехнологичната 
икономика чрез технологични, 
системни, социални иновации и 
иновации в бизнес моделите за рязко 
увеличение на генерираната стойност на 
единица биологичен ресурс, като 
запазва по-дълго стойността на тези 
ресурси в икономиката и подкрепя 
принципа на каскадното използване на 
устойчивата биомаса чрез научни 
изследвания и иновации;

– Кръговост на биотехнологичната 
икономика чрез технологични, 
системни, социални иновации и 
иновации в бизнес моделите за рязко 
увеличение на генерираната стойност на 
единица биологичен ресурс, като 
запазва по-дълго стойността на тези 
ресурси в икономиката и подкрепя 
заместването на невъзобновяеми 
материали и принципа на каскадното 
използване на устойчивата биомаса и на 
иновативните нови биотехнологични 
продукти чрез научни изследвания и 
иновации;

Обосновка

Замяната на невъзобновяеми материали следва да бъде един от ключовите 
приоритети на иновациите в кръговата икономика.

Изменение 83

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Приобщаващи модели в 
биоикономиката с различни участници в 
създаването на стойност, които 
увеличават въздействието върху 
обществото.

– Приобщаващи модели в 
биоикономиката с различни участници в 
създаването на стойност, които 
увеличават въздействието върху 
обществото, икономиката и науката.

Обосновка

При оценката на стойността на моделите следва да вземем предвид също така 
икономическите и научните последици.
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Изменение 84

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Повишено разбиране за 
границите на биотехнологичната 
икономика и нейните полезни 
взаимодействия и компромиси със 
здравата околна средна среда.

– Повишено разбиране за 
възможностите и границите на 
биотехнологичната икономика и 
нейните ползи, полезни взаимодействия 
и компромиси със здравата околна 
средна среда.

Обосновка

Макар и все още ограничена в известна степен, биотехнологичната икономика 
предлага огромни възможности и ползи, стига да съществува достатъчна финансова 
подкрепа за иновациите и научните изследвания.

Изменение 85

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Следва да бъдат разработени 
продукти от масивна дървесина 
(интериор, строителство с дървени 
материали, хибридни материали), 
които са ефективни въглеродни 
поглътители.

Изменение 86

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 –
тире 7 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- Биотехнологични вериги за 
създаване на стойност за 
промишления и производствения 
сектор, включително нови 
многоматериални и 
многофункционални концепции и 
продукти;

Обосновка

В биокръговата икономика трябва да се включи и многофункционалността.

Изменение 87

Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кръговите системи за производство и 
потребление ще предоставят ползи за 
европейската икономика, като намалят 
ресурсната зависимост и увеличат 
конкурентоспособността на 
предприятията, и за европейските 
граждани, като създадат нови работни 
места и намалят натиска върху околната 
среда и климата; Освен трансформация 
на промишлеността, преходът към 
нискоемисионна кръгова икономика, 
ефективно използваща ресурсите, ще се 
нуждае от по-широкообхватна промяна 
на парадигмата, изискваща системни 
екоиновационни решения, нови бизнес 
модели, пазари и инвестиции, базова 
инфраструктура, социални иновации, 
промени в потребителското поведение и 
модели на управление, стимулиращи 
сътрудничеството между множество 
заинтересовани лица, за да се гарантира, 
че планираната промяна на парадигмата 
постига по-добри икономически, 
екологични и социални резултати22. 
Отварянето към международно 

Кръговите системи за производство и 
потребление ще предоставят ползи за 
европейската икономика, като намалят 
ресурсната зависимост и увеличат 
конкурентоспособността на 
предприятията, и за европейските 
граждани, като създадат нови работни 
места и намалят натиска върху околната 
среда и климата; Освен трансформация 
на промишлеността, преходът към 
нискоемисионна кръгова икономика, 
ефективно използваща ресурсите, ще се 
нуждае от по-широкообхватна промяна 
на парадигмата, изискваща системни 
екоиновационни решения, 
екопроектиране, нови бизнес модели, 
пазари и инвестиции, базова 
инфраструктура, социални иновации, 
промени в потребителското поведение и 
модели на управление, стимулиращи 
сътрудничеството между множество 
заинтересовани лица, за да се гарантира, 
че планираната промяна на парадигмата 
постига по-добри икономически, 
екологични и социални резултати22, 
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сътрудничество ще бъде от значение за 
съпоставимостта, генерирането и 
споделянето на знания и избягването на 
дублирането на усилия, например чрез 
международни инициативи като 
Международната комисия по ресурсите.

например свързани устойчиви и 
питателни хранителни системи, 
устойчив и здравословен живот и 
жилищно настаняване, решения в 
областта на енергетиката, както и 
нови устойчиви материали и 
продукти. Отварянето към 
международно сътрудничество ще бъде 
от значение за съпоставимостта, 
генерирането и споделянето на знания и 
избягването на дублирането на усилия, 
например чрез международни 
инициативи като Международната 
комисия по ресурсите.

__________________ _________________

22 Дейностите по област на интервенция 
„Кръгови системи“ допълват тези по 
„Нисковъглеродна и чиста 
промишленост“ в клъстер „Цифрова 
сфера и промишленост“.

22 Дейностите по област на интервенция 
„Кръгови системи“ допълват тези по 
„Нисковъглеродна и чиста 
промишленост“ в клъстер „Цифрова 
сфера и промишленост“.

Изменение 88

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.7 – параграф 2 –
тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Показатели и индикатори за 
измерване на резултатите от кръговата 
икономика и жизнения цикъл; системи 
за управление, които ускоряват 
разширяването на кръговата икономика 
и ефективността на ресурсите, като 
същевременно създават пазар за 
вторични суровини; сътрудничество 
между множество заинтересовани 
страни и различни вериги за създаване 
на стойност; инструменти за 
инвестиране в кръговата икономика;

– Показатели и индикатори за 
измерване на резултатите от кръговата 
икономика, нейното въздействие 
върху ЦУР и жизнения цикъл; системи 
за управление, които ускоряват 
разширяването на кръговата икономика 
и ефективността на ресурсите, като 
същевременно създават пазар за 
вторични суровини; сътрудничество 
между множество заинтересовани 
страни и различни вериги за създаване 
на стойност; инструменти за 
инвестиране в кръговата икономика;



AD\1162184BG.docx 57/59 PE625.364v02-00

BG

Изменение 89

Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.7 – параграф 2 –
тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Кръгово използване на водните 
ресурси, включително намаляване на 
потреблението на вода, предотвратяване 
на загубите, повторно използване на 
вода, рециклиране и повишаване на 
стойността на отпадните води, както и 
модели за управление на 
интелигентното разпределение на 
водите, като се акцентира върху 
източниците на замърсяване и се 
разглеждат други влияния върху 
водните ресурси.

– Кръгово използване на водните 
ресурси, включително намаляване на 
потреблението на вода, особено в 
зоните, засегнати от недостиг на 
вода, предотвратяване на загубите, 
повторно използване на вода, 
рециклиране и повишаване на 
стойността на отпадните води, 
интелигентен кръговрат на 
хранителните вещества, както и 
модели за управление на 
интелигентното разпределение на 
водите, като се акцентира върху 
източниците на замърсяване и се 
разглеждат други влияния върху 
водните ресурси.

Обосновка

Кръговратът на хранителните вещества е ключов въпрос в кръговата икономика.

Изменение 90

Предложение за решение
Приложение I – част ІI – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.2 – параграф 2 –
точка 5 – тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Методи за оценка на срещащи се в 
природата вещества като продукти 
за растително здравеопазване;
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