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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Управлението на водите и заедно с него гарантирането на продоволствената сигурност 

са предизвикателства, с които Европейският съюз трябва да се заеме и справи. Водната 

бедност, определена като „липса на достъп до достатъчно количество вода или до вода 

с подходящо качество, пригодна за задоволяване на основни лични нужди“, засяга 

около 180 милиона души в района на Средиземноморието, съгласно данните на 

Европейската комисия, и това се отразява върху здравето и устойчивостта на 

населението и от двете страни. Ето защо е добре инициативата PRIMA да бъде 

стимулирана и засилена от Съюза във възможно най-кратък срок.  

В това отношение следва да се припомни, че в множество райони и речни басейни 

натискът върху водните ресурси се е увеличил, както поради търсенето от страна на 

потребителите, така и поради увеличаването на площите за напояване, което 

застрашава някои дребномащабни местни икономики, а също така и зони от особено 

значение за опазването на околната среда.  

Поради това разработването на инициативата PRIMA следва да възприеме холистичен 

подход, насочен както към ефикасността на напояваните площи, на културите и на 

градските водопроводни мрежи, така и към защитата на природните зони, влажни зони 

и специални защитени зони, в съответствие с със законодателството на ЕС и в частност 

във връзка с уместността, спазването и зачитането на Рамковата директива за водите.  

Диалогът между двете страни на Средиземно море в рамките на инициативата PRIMA 

може да служи както за предотвратяване на въздействията от изменението на климата, 

така и за отстраняване на съпътстващите го предизвикателства, като например 

опустиняването. Ето защо върху участието на Съюза за Средиземноморието, който вече 

има голям опит, ще бъде поставен акцент както в разработването, така и в 

управлението на партньорството.  

Необходимо е обаче да бъдат изменени определени части от решението с цел 

подобряване на управлението на PRIMA и с цел по-добро и по-ефективно използване 

на наличните средства за проектите, предназначени за научноизследователска и 

развойна дейност, в смисъл на увеличаване на ефективността на средствата, 

предназначени за PRIMA, подобряване на възможностите за създаване на условия за 

икономически растеж и за създаване на достойни работни места в държавите от района 

на Средиземноморието, които са най-силно засегнати от икономическата криза и от 

високи равнища на безработица, особено сред младите хора.  

След разискването в пленарното заседание в Страсбург на 15 декември 2014 г. стана 

пределно ясно колко е важно участието на ЕС в PRIMA, като се имат предвид тласъкът 

и добавената стойност, които би предоставил Съюзът. Също така беше подчертано 

значението на водните ресурси за развитието на държавите и на необходимостта 

проектите да осигуряват познанията и прилагането на възобновяеми енергийни 

източници във водната инфраструктура, като например за изпомпване на вода, с цел 

разработване на по-устойчиви култури.  

Гарантирането на продоволствената сигурност и на водните ресурси е също така 

задължение на Съюза, което трябва да заема централно място в политика на Съюза за 
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добросъседство, включително за осигуряване на стабилността и развитието в съседните 

държави. А партньорството, който е плод на Конференция по въпросите на научните 

изследвания и иновациите, проведена в Барселона през април 2012 г., може да даде 

добра основа за надграждане. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид 

следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Партньорствата в рамките на 

публичния сектор следва да имат за цел 

изграждане на по-тесни полезни 

взаимодействия, подобряване на 

координацията и избягване на излишно 

дублиране с програмите за научни 

изследвания на равнището на Съюза и 

на международно, национално и 

регионално равнище и следва да зачитат 

изцяло общите принципи на „Хоризонт 

2020“, по специално тези, свързани с 

откритостта и прозрачността. 

(3) Партньорствата в рамките на 

публичния сектор трябва да имат за цел 

изграждане на по-тесни полезни 

взаимодействия, подобряване на 

координацията и избягване на излишно 

дублиране с програмите за научни 

изследвания на равнището на Съюза и 

на международно, национално и 

регионално равнище, както и избягване 

на разпокъсаност, и следва да зачитат 

изцяло общите принципи на „Хоризонт 

2020“, по специално тези, свързани с 

откритостта и прозрачността. 

Подходящото и своевременно 

разпространение на изчерпателна 

информация заедно с прозрачността 

на резултатите и на финансовото 

управление са от решаващо значение 

за успеха на PRIMA. 

 

Изменение   2 

Предложение за решение 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (4a) Пълното прилагане на 

човешкото право на вода и 

канализационна инфраструктура, 

признато от Организацията на 

обединените нации и подкрепено от 

държавите членки, е от основно 

значение за живота, а подходящото 

управление на водните ресурси играе 

жизненоважна роля за 

гарантирането на устойчивото 

използване на водите и опазването на 

световните природни ресурси. 

 

Изменение   3 

Предложение за решение 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В Регламент (ЕС) № 1291/2013 се 

потвърждава, че е необходимо 

международно сътрудничество с трети 

държави, за да се подходи ефективно 

към общите предизвикателства. 

Международното сътрудничество в 

областта на научните изследвания и 

иновациите е ключов аспект на 

глобалните ангажименти на Съюза и 

играе важна роля в партньорството 

между Европейския съюз и съседните 

държави. Това сътрудничество следва 

подхода, възприет в Европейската 

политика за съседство, за 

диференциране на равнището на 

сътрудничество с всяка съседна държава 

въз основа на нейния ангажимент към 

Съюза. 

(5) В Регламент (ЕС) № 1291/2013 се 

потвърждава, че е необходимо 

международно сътрудничество с трети 

държави, за да се подходи ефективно 

към общите предизвикателства. 

Международното сътрудничество в 

областта на научните изследвания, 

науката и иновациите е ключов аспект 

на глобалните ангажименти на Съюза и 

играе важна роля в партньорството 

между Европейския съюз и съседните 

държави. Това сътрудничество следва 

подхода, възприет в Европейската 

политика за съседство, за 

диференциране на равнището на 

сътрудничество с всяка съседна държава 

въз основа на нейния ангажимент към 

Съюза. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) PRIMA е насочена към (8) Липсата на чиста вода и 



 

PE597.388v02-00 6/28 AD\1119486BG.docx 

BG 

прилагането на съвместна програма за 

разработването и приемането на 

новаторски и интегрирани решения за 

подобряване на ефективността, 

безопасността, сигурността и 

устойчивостта на производството на 

храни и осигуряването на вода в 

Средиземноморския регион. PRIMA 

следва да допринесе за постигането на 

наскоро приетите цели за устойчиво 

развитие и на предстоящата европейска 

стратегия за устойчиво развитие. 

питателна храна има 

неблагоприятно въздействие върху 

здравето и стабилността на 

населението и PRIMA е насочена към 

прилагането на съвместна програма за 

разработването и приемането на 

новаторски многоизмерни и 

интегрирани общи решения за 

подобряване на ефективността, 

безопасността, сигурността и 

устойчивостта на производството на 

храни и осигуряването, пречистването 

и повторното използване на вода в 

Средиземноморския регион, 

основаващи се на принципите за 

съвместна отговорност, взаимен 

интерес и споделени ползи.. Като има 

предвид, че достъпът до вода и 

канализация представлява основно 

човешко право и тъй като 

гарантирането на наличността на 

храна и вода е от решаващо значение 

в региона, PRIMA трябва да допринася 

за постигането на наскоро приетите 

цели за устойчиво развитие и на 

предстоящата европейска стратегия за 

устойчиво развитие, както и до 

допринася за целите на Парижкото 

споразумение. 

 

Изменение   5 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Устойчивото водоснабдяване и 

производство на храна в 

Средиземноморския регион изискват 

опазването на естествените 

сладководни екосистеми, промяна към 

по-ефективни модели на потребление 

и интеграцията на възобновяеми 

източници на енергия. Откритото, 

демократично и основано на 

участието управление на 

осигуряването на вода е от основно 
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значение за гарантирането на 

ефективност на разходите и полза за 

цялото общество. 

 

Изменение   6 

Предложение за решение 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Устойчивото опазване на 

естествените зони като например 

сладководните екосистеми е от 

ключово значение за развитието и от 

решаващо значение за осигуряването 

на снабдяване с питейна вода. 

 

Изменение   7 

Предложение за решение 

Съображение 8 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8в) Недостигът на вода в 

Средиземноморския регион изисква 

различни енергийни решения и 

въвеждането на по-ефективни 

модели. Енергията от възобновяеми 

източници следва да бъде 

интегрирана в процеса с цел заменяне 

на изкопаемите горива. 

 

Изменение   8 

Предложение за решение 

Съображение 8 г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8г) Значението на откритото и 

демократично управление, 

благоприятстващо участието, е 

решаващо, за да се гарантира, че се 

вземат най-ефективните от гледна 
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точка на разходите решения във 

връзка с управлението на водните 

ресурси в полза на цялото общество; 

 

Изменение   9 

Предложение за решение 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) В съответствие с целите на 

„Хоризонт 2020“ всяка друга държава 

членка и трета държава, асоциирана към 

„Хоризонт 2020“, следва да има право 

да участва в PRIMA, ако тя се задължава 

да участва във финансирането на 

програмата. 

(10) В съответствие с целите на 

„Хоризонт 2020“ всяка друга държава 

членка и трета държава, асоциирана към 

„Хоризонт 2020“, следва да има право 

да участва в PRIMA, ако тя се задължава 

да участва във финансирането на 

програмата с подходящ процент от 

общите средства. 

 

Изменение   10 

Предложение за решение 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Партньорството PRIMA 

следва да обхване цялата верига от 

изследванията към иновациите, 

мобилизирането на университетите, 

институциите за научни изследвания 

и технологии, промишлеността, 

както и основаните на иновации 

МСП. 

 

Изменение   11 

Предложение за решение 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Дейностите по PRIMA следва да 

съответстват на целите и приоритетите в 

областта на научните изследвания и 

(16) Дейностите по PRIMA следва да 

съответстват на целите и приоритетите в 

областта на научните изследвания и 
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иновациите на „Хоризонт 2020“ и на 

общите принципи и условия, посочени в 

член 26 от Регламент (ЕС) № 1291/2013. 

При класифицирането на 

технологичните изследвания, 

разработването на продукти и 

демонстрационните дейности PRIMA 

следва да вземе предвид определенията 

на ОИСР по отношение на равнището на 

технологична готовност. 

иновациите на „Хоризонт 2020“ и на 

общите принципи и условия, посочени в 

член 26 от Регламент (ЕС) № 1291/2013. 

При класифицирането на 

технологичните изследвания, 

разработването на продукти и 

демонстрационните дейности PRIMA 

следва да вземе предвид определенията 

на ОИСР по отношение на равнището на 

технологична готовност, както и 

насочени към ниски до високи 

равнища на техническа готовност, 

включително форми на изследвания, 

провеждани от научен интерес, и 

основани на практиката изследвания. 

 

Изменение   12 

Предложение за решение 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Поканите за представяне на 

предложения, управлявани от PRIMA-

IS, следва също така да се публикуват на 

единния портал, предвиден за 

участниците, както и чрез други 

електронни средства за разпространение 

по „Хоризонт 2020“, управлявани от 

Комисията. 

(18) Поканите за представяне на 

предложения, управлявани от PRIMA-

IS, следва също така да се публикуват на 

единния портал, предвиден за 

участниците в PRIMA-IS, както и чрез 

други електронни средства за 

разпространение по „Хоризонт 2020“, 

управлявани от Комисията. 

 

Изменение   13 

Предложение за решение 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) При искане от страна на 

Комисията PRIMA-IS и участващите 

държави следва да предоставят всякаква 

информация, необходима на Комисията 

за изготвяне на докладите за оценка на 

PRIMA. 

(27) При искане от страна на 

Комисията PRIMA-IS и участващите 

държави следва да предоставят всякаква 

информация, необходима на Комисията 

за изготвяне на докладите за оценка на 

PRIMA. Същевременно тази 

информация следва да бъде предадена 

на компетентните органи на 
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Парламента. 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Целта на настоящото решение е 

да се засилят интеграцията и 

привеждането в съответствие на 

системите и дейностите за научни 

изследвания и иновации в 

средиземноморските държави в 

областта на водоснабдяването и 

продоволствените системи. Мащабът 

на научните изследвания и иновациите, 

необходими за справяне с 

предизвикателствата в 

Средиземноморския регион, е огромен 

поради системния характер на 

основните затруднения. Обхватът на 

научните изследвания и иновациите е 

сложен, мултидисциплинарен и изисква 

трансграничен подход с множество 

участници. Подход на сътрудничество с 

широк кръг участващи държави може да 

помогне за увеличаване на мащаба и 

обхвата, които са необходими, 

посредством обединяване на 

финансовите и интелектуалните 

ресурси. Следователно, тъй като целта 

може да бъде постигната по-добре на 

равнището на Съюза – с обединяването 

на усилията на отделните държави в 

съгласуван европейски подход, със 

съчетаването на сегментираните 

национални научноизследователски 

програми, с подкрепата за разработване 

на общи наднационални стратегии за 

научни изследвания и финансиране и с 

натрупването на критична маса от 

необходимите участници и инвестиции, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

(28) Целта на настоящото решение е 

да се засилят интеграцията и 

привеждането в съответствие на 

системите и дейностите за научни 

изследвания и иновации в 

средиземноморските държави в 

областта на водоснабдяването, 

третирането на водата, повторното 

използване, устойчивото използване и 

селскостопанските продоволствени 
системи. Мащабът на научните 

изследвания и иновациите, необходими 

за справяне с предизвикателствата в 

Средиземноморския регион, е огромен 

поради системния характер на 

основните затруднения. Същевременно 

съответните резултати следва да 

могат да служат като модел в други, 

засегнати от сушата области на 

Съюза.  Обхватът на научните 

изследвания и иновациите е сложен, 

мултидисциплинарен и изисква 

трансграничен подход с множество 

участници. Подход на сътрудничество с 

широк кръг участващи държави може да 

помогне за увеличаване на мащаба и 

обхвата, които са необходими, 

посредством обединяване на 

финансовите и интелектуалните 

ресурси. Следователно, тъй като целта 

може да бъде постигната по-добре на 

равнището на Съюза – с обединяването 

на усилията на отделните държави в 

съгласуван европейски подход, със 

съчетаването на сегментираните 

национални научноизследователски 

програми, с подкрепата за разработване 

на общи наднационални стратегии за 

научни изследвания и финансиране и с 
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съответствие с принципа на 

пропорционалност, предвиден в същия 

член, настоящото решение не надхвърля 

необходимото за постигането на тези 

цели. 

натрупването на критична маса от 

необходимите участници и инвестиции, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, предвиден в същия 

член, настоящото решение не надхвърля 

необходимото за постигането на тези 

цели. 

 

Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 4 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако държавата отговаря на 

изискванията, посочени в първа алинея, 

тя се разглежда като участваща държава 

за целите на настоящото решение. 

Ако държавата отговаря на 

изискванията, посочени в настоящия 

параграф, тя се разглежда като 

участваща държава за целите на 

настоящото решение. 

 

Изменение  16 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на PRIMA е да 

бъдат разработени общи новаторски 

решения, преминали всички етапи на 

пилотен и демонстрационен проект, 

за водоснабдяване и продоволствени 

системи в Средиземноморския регион, с 

цел те да бъдат направени по-

устойчиви спрямо изменението на 

климата, ефикасни, икономически 

ефективни и устойчиви, както и да се 

допринесе за разрешаването на 

проблеми с храненето, здравето, 

благосъстоянието и миграцията нагоре 

1. Общата цел на PRIMA е 

създаването на социално и 

икономическо развитие от двете 

страни на Средиземно море чрез 

изграждане на капацитет за 

научноизследователска и развойна 

дейност и разработването на общи 

новаторски решения, свързани с 

управлението на селскостопанската и 

хранително-вкусовата промишленост 

и на водите, за водата, включително 

нейното пречистване и повторно 

използване, и продоволствените 

системи в Средиземноморския регион, 
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по веригата. повишаването на ефективността, 

също чрез намаляване на загубите и 

отпадъците, устойчивост на 

измененията на климата и 

устойчивост на производството на 

храни и осигуряването на вода, както и 

оказването на принос за разрешаване 

на проблема с недостига на вода, 

продоволствената сигурност, 

храненето, здравето, благосъстоянието, 

околната среда и миграцията нагоре по 

веригата. 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(i) формулиране на стабилна, 

дългосрочна, обща стратегическа 

програма в областта на 

водоснабдяването и 

продоволствените системи; 

(i) формулиране на дългосрочна, 

устойчива, обща стратегическа 

програма в съответствие с целите за 

устойчиво развитие и с Европейската 

стратегия за устойчиво развитие с 

цел опазване на природните ресурси, в 

областта на управлението, 

производството и доставките на 

вода, включително нейното 

пречистване и повторно използване, 

както що се отнася до 

селскостопанските и хранителните 

продукти; 

 

Изменение   18 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква и а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (ia) нарастването на иновативни и 

устойчиви решения в селското 

стопанство, производството на 

храни и водоснабдяването, като 

насърчава прилагането от общности, 

предприятия и граждани; 
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устойчивото управление на водата в 

сухите и полусухите райони; 

устойчивите земеделски системи, 

като се вземат предвид екологичните 

ограничения в Средиземноморието, с 

оглед на поддържането на 

природните ресурси; 

 

Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(ii) ориентиране на всички 

национални програми за НИИ към 

изпълнението на стратегическата 

програма; 

(ii) ориентиране на съответните 

национални програми за НИИ към 

изпълнението на стратегическата 

програма и координацията на тези 

програми; 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – подточка iii 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) структурно участие на всички 

заинтересовани страни от публичния и 

частния сектор в изпълнението на 

стратегическата програма чрез 

обединяване на знания и финансови 

ресурси, за да се постигне необходимата 

критична маса; 

iii) участие на всички 

заинтересовани страни от публичния и 

частния сектор в изпълнението на 

стратегическата програма чрез 

обединяване на знания и финансови 

ресурси, за да се постигне необходимата 

критична маса; 

 

Изменение   21 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – подточка iv 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(iv) укрепване на възможностите на 

всички участници за финансиране и за 

(iv) укрепване на възможностите на 

всички участници за финансиране и за 
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изпълнение. изпълнение, включително МСП, 

академичните среди, НПО и 

местните научноизследователски 

центрове. 

 

Изменение   22 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) поемането на задължение от 

страна на всяка от участващите държави 

да се включи във финансирането на 

PRIMA; 

(в) поемането на задължение от 

страна на всяка от участващите държави 

да се включи във финансирането на 

PRIMA с подходящ процент от 

общите средства; 

 

Изменение   23 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(д) да се създаде модел за 

управление на PRIMA в съответствие с 

член 12; 

(д) да се създаде ефикасен модел за 

управление на PRIMA в съответствие с 

член 12; 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията прави оценка на 

изпълнението на задълженията, поети от 

участващите държави, по-специално 

чрез първите два годишни работни 

плана на PRIMA. След тази оценка 

максималното участие на Съюза, 

посочено в член 3, параграф 1, се 

преразглежда в съответствие с член 9. 

3. Комисията прави оценка на 

изпълнението на задълженията, поети от 

участващите държави, по-специално 

чрез първите два годишни работни 

плана на PRIMA. След тази оценка 

максималното участие на Съюза, 

посочено в член 3, параграф 1, може да 

бъде преразгледано в съответствие с 
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член 9. 

 

Изменение  25 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 2 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) когато е уместно, финансово 

участие в PRIMA-IS с цел финансиране 

на непреки действия, посочени в член 6, 

параграф 1, буква а); 

(a) когато е уместно, финансово 

участие или участие в натура в 

PRIMA-IS с цел финансиране на 

непреки действия, посочени в член 6, 

параграф 1, буква а); 

 

Изменение  26 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 2 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) финансово участие или участие в 

натура в изпълнението на дейностите, 

посочени в член 6, параграф 1, буква б); 

както и 

(б) финансово участие или участие в 

натура в изпълнението на дейностите, 

посочени в член 6, параграф 1, букви а) 

и б); както и 

 

Изменение  27 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 2 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) финансово участие в 

административния бюджет на PRIMA-

IS, който не се покрива от участието на 

Съюза съгласно член 3, параграф 3, 

буква б). 

(в) финансово участие или участие 

в натура в административния бюджет 

на PRIMA-IS, който не се покрива от 

участието на Съюза съгласно член 3, 

параграф 3, буква б). 
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Изменение  28 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Участието в натура, посочено в 

параграф 2, буква б) от настоящия член, 

покрива разходите, направени от 

участващите държави чрез техните 

национални органи за финансиране при 

изпълнението на дейностите, посочени в 

член 6, параграф 1, буква б), като се 

приспаднат всички преки или непреки 

финансови вноски на Съюза за тези 

разходи. 

3. Участието в натура, посочено в 

параграф 2, буква б) от настоящия член, 

покрива разходите, направени от 

участващите държави чрез техните 

национални органи за финансиране при 

изпълнението на дейностите, посочени в 

член 6, или във връзка с 

административния бюджет на 

PRIMA-IS, като се приспаднат всички 

преки или непреки финансови вноски на 

Съюза за тези разходи. 

 

Изменение  29 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Участията, посочени в параграф 

2, букви а) и б), които се отчитат като 

вноски от участващите държави, се 

извършват след влизането в сила на 

настоящото решение по отношение на 

дейностите, включени в първия 

годишен работен план на PRIMA, и след 

приемането на следващите годишни 

работни планове от страна на PRIMA-

IS. 

5. Участията, посочени в параграф 

2, букви а) и б), които се отчитат като 

вноски от участващите държави, се 

извършват след влизането в сила на 

настоящото решение по отношение на 

дейностите, включени в първия 

годишен работен план на PRIMA, и по 

време на годишния график (от 1 

януари до 31 декември) на следващите 

годишни работни планове от страна на 

PRIMA-IS. 

 

Изменение  30 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 1 – уводна част  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В рамките на PRIMA се 

подкрепят следните дейности: 

1. В рамките на PRIMA се 

подкрепят следните дейности, 

финансирани от участващите 

държави членки чрез техните 

национални органи за финансиране: 

 

 

Изменение   31 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(i) действия за научни изследвания 

и иновации, както и действия за 

иновации, включително 

демонстрационни действия, пилотни 

инсталации, експериментални 

съоръжения, дейности за 

разпространение в предпазарен стадий, 

насочени по-специално към по-

високите равнища на технологична 

готовност; 

 

 

(i) действия за научни изследвания 

и иновации, както и действия за 

иновации, включително 

демонстрационни действия, пилотни 

инсталации, експериментални 

съоръжения, дейности за 

разпространение в предпазарен стадий, 

насочени към ниските до високи 

равнища на технологична готовност; 

Изменение  32 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 1 – буква б – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) дейности, финансирани от 

участващите държави чрез техните 

национални органи за финансиране, 

без участие на Съюза, които отразяват 

във все по-голяма степен и по-

високото равнище на технологична 

готовност и включват: 

(б) дейности, финансирани от 

участващите държави, без участие на 

Съюза, които отразяват ниското до 

високо равнище на технологична 

готовност. 
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Изменение   33 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 1 – буква б – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(ii) дейности в рамките на 

националните програми на участващите 

държави. 

(ii) дейности в рамките на 

националните програми на участващите 

държави, включително 

изследователски програми за 

стратегическо управление на водните 

ресурси и дългосрочни планове за 

смекчаване и приспособяване, с цел 

включване на по-последователен и 

устойчив на климатичните 

изменения подход за управлението на 

водите. 

 

Изменение  34 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Дейностите включват 

дейности в областта на научните 

изследвания и иновациите, както и 

иновационни дейности, включително 

иновационни демонстрационни 

дейности, пилотни съоръжения, 

изпитвания и предпазарни дейности, 

насочени по-специално към по-

високите равнища на технологично 

развитие, чрез малки и средни по 

мащаб проекти от гледна точка на 

бюджета и броя на участниците. 

 Те включват също така 

координационни и спомагателни 

действия, съсредоточени върху 

дейностите по разпространение и 

информиране с цел популяризиране на 

PRIMA и постигане на максимално 

въздействие от нейното изпълнение. 
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Изменение  35 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. PRIMA се изпълнява въз основа 

на годишни работни планове, които 

следва да се приемат от PRIMA-IS след 

получаване на одобрение от Комисията 

до края на предходната година. По 

изключение годишният работен план на 

PRIMA за 2018 г. може да бъде приет 

до 31 март 2018 г. PRIMA-IS предоставя 

годишния работен план на 

разположение на обществеността. 

2. PRIMA се изпълнява въз основа 

на годишни работни планове, които 

следва да се приемат от PRIMA-IS след 

получаване на одобрение от Комисията. 

PRIMA-IS представя тези планове на 

Комисията в срок до края на 

предходната година. По изключение 

годишният работен план на PRIMA за 

2018 г. трябва да бъде представен в 

срок до 31 март 2018 г. PRIMA-IS 

предоставя годишния работен план на 

разположение на обществеността. 

 

 

Изменение  36 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Дейностите, които се финансират 

от участващите държави чрез техните 

национални органи за финансиране, без 

участието на Съюза, могат да бъдат 

включени в годишните работни планове 

на PRIMA само след положителен 

резултат от външната им 

независима оценка, изготвена при 

международна партньорска проверка 
по отношение на целите на PRIMA, 

организирана от PRIMA-IS. 

5. Дейностите, които се финансират 

от участващите държави чрез техните 

национални органи за финансиране, без 

участието на Съюза, могат да бъдат 

включени в годишните работни планове 

на PRIMA единствено при наличието 

на положителна оценка от страна на 

PRIMA-IS на техния принос по 

отношение на целите на PRIMA;  в 

случай на съмнение PRIMA-IS може да 

поиска изготвянето на външна 

независима партньорска проверка. 
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Изменение  37 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Дейностите, включени в 

годишния работен план на PRIMA, 

които са финансирани от 

участващите държави чрез техните 

национални органи за финансиране, 

без участието на Съюза, се изпълняват 

в съответствие с общите принципи, 

които PRIMA-IS приема след 

получаване на одобрение от Комисията. 

Общите принципи са съобразени с 

принципите, установени в настоящото 

решение, в дял VI от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 и в Регламент 

(ЕС) № 1290/2013, и по-конкретно 

принципите на равно третиране, 

прозрачност, независима партньорска 

оценка и подбор. След получаване на 

одобрение от Комисията PRIMA-IS 

също така приема изискванията за 

докладване от страна на участващите 

държави пред PRIMA-IS, включително 

по отношение на показателите, 

предвидени за всяка от тези дейности. 

6. Дейностите, включени в 

годишния работен план на PRIMA, се 

изпълняват в съответствие с общите 

принципи, които PRIMA-IS приема след 

получаване на одобрение от Комисията. 

Общите принципи са съобразени с 

равновесието между интересите на 

северното и южното крайбрежие на 

Средиземно море и с принципите, 

установени в настоящото решение, в дял 

VI от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 и в Регламент (ЕС) № 

1290/2013, и по-конкретно принципите 

на равно третиране, прозрачност, 

независима партньорска оценка и 

подбор. След получаване на одобрение 

от Комисията PRIMA-IS също така 

приема изискванията за докладване от 

страна на участващите държави пред 

PRIMA-IS, включително по отношение 

на показателите, предвидени за всяка от 

тези дейности. 

 

 

Изменение  38 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 7 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) Предложенията се подбират след 

отправяне на транснационални покани 

за представяне на предложения и чрез 

двуетапна процедура. Етап 1 се 

състои от преглед на национално или 

транснационално равнище на 

предложенията, подадени от правни 

образувания, отговарящи на 

(б) Предложенията се подбират след 

отправяне на транснационални покани 

за представяне на предложения. 

Предложенията се оценяват с помощта 

на най-малко трима независими 

експерти въз основа на следните 

критерии за подбор и отпускане на 

средства: справедлив баланс между 



 

AD\1119486BG.docx 21/28 PE597.388v02-00 

 BG 

условията за финансиране съгласно 

съответните национални програми. 

Етап 2 се състои от единна 

независима международна 

партньорска проверка, организирана 

от PRIMA-IS. На етап 2 

предложенията се оценяват с помощта 

на най-малко трима независими 

експерти въз основа на следните 

критерии за отпускане на средства: 

върхови постижения, въздействие, 

качество и ефикасност на изпълнението. 

малките и по-големите големите 

проекти, адекватност, научни и 

технологични върхови постижения, 

въздействие, научно качество (на 

управлението и партньорите) и 

ефикасност на изпълнението. 

 

 

Изменение  39 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 7 – буква в  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) Предложенията се класират 

съгласно резултатите от оценяването. 

Подборът се извършва от PRIMA-IS въз 

основа на това класиране. Участващите 

държави се договарят за подходящ 

режим на финансиране, който 

позволява получаване на възможно най-

голям брой предложения, които да 

бъдат финансирани въз основа на това 

класиране, по-специално чрез 

осигуряване на резерв към 

националните вноски за покани за 

представяне на предложения. 

(в) Предложенията се класират 

съгласно резултатите от оценяването. 

Подборът се извършва от PRIMA-IS въз 

основа на това класиране. Участващите 

държави се договарят за подходящ 

режим на подбор, който позволява 

получаване на възможно най-голям 

брой предложения, които да бъдат 

финансирани въз основа на това 

класиране, по-специално чрез 

осигуряване на резерв към 

националните вноски за покани за 

представяне на предложения. В случай 

че един или няколко проекта не могат 

да бъдат финансирани поради 

липсата на бюджетни средства, 

могат да бъдат избрани проектите, 

които са класирани непосредствено 

след тях. 

 

Изменение  40 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 7 – буква в a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) Дейностите изпълняват 

критериите за устойчивост, приети 

от PRIMA-IS след получаване на 

одобрение от страна на Комисията, 

за да се гарантира, че дейностите 

нямат отрицателни последици по 

отношение на околната среда, 

обществото или общественото 

здраве; 

 

Изменение  41 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 2 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез дерогация от член 9, 

параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 

№ 1290/2013, минималният брой на 

участниците е три правни образувания, 

установени в три различни участващи 

държави, от които: 

2. Чрез дерогация от член 9, 

параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 

№ 1290/2013 минималният брой на 

участниците е три правни образувания, 

които са установени в три различни 

държави и които се считат за 

участващи държави в съответствие с 

настоящото решение преди 

изтичането на срока за представяне 

на предложения по съответната 

покана за представяне на 

предложения, от които: 

 

 

Изменение  42 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Независимо от горепосоченото 

в поканите за представяне на 

предложения в рамките на PRIMA 
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може да участва всяко образувание, 

установено в държава – членка на 

Съюза за Средиземноморието, или в 

държава, асоциирана към „Хоризонт 

2020“, при условие че най-малко 50% 

от неговото участие се съфинансира 

от съответната държава или нейния 

национален орган за финансиране. В 

такива случаи се счита, че тези 

образувания отговарят на условията 

за финансиране от страна на Съюза. 

 

 

Изменение  43 

Предложение за решение 

Член 11 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. При изпълнението на PRIMA 

участващите държави предприемат 

необходимите законодателни, 

регулаторни, административни и други 

мерки за защита на финансовите 

интереси на Съюза и в частност за 

осигуряване на пълното възстановяване 

на всички суми, дължими на Съюза 

съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 

1268/2012. 

5. При изпълнението на PRIMA 

участващите държави предприемат 

необходимите законодателни, 

регулаторни, административни и други 

мерки за защита на финансовите 

интереси на Съюза и в частност за 

осигуряване на пълното възстановяване 

на всички суми, дължими на Съюза 

съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 

1268/2012. Това възстановяване не 

може да надвишава 200 милиона евро. 

Всяка участваща държава носи 

отговорност единствено за размера 

на средствата, които са получени от 

образувания, установени на нейната 

територия, без да се надвишава 

общият размер на финансовото ѝ 

участие в програмата PRIMA. 

Участващите държави не носят 

отговорност за финансирането, 

получено от което и да е образувание, 

установено в държава, която не 

участва в PRIMA.  
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Изменение   44 

Предложение за решение 

Член 12 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите на PRIMA-IS 

включват: 

1. Органите на PRIMA-IS, 

ориентирани конкретно към 

ефективност, включват: 

 

 

Изменение  45 

Предложение за решение 

Член 12 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) Управителен съвет; (б) управителният съвет; 

 

 

Изменение  46 

Предложение за решение 

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

PRIMA-IS се управлява от общо 

събрание, в което са представени 

всички участващи държави. Органът на 

PRIMA-IS, отговорен за вземането на 

решенията, е Общото събрание. 

PRIMA-IS се управлява от 

Управителен комитет, в който са 

представени всички участващи 

държави. Органът на PRIMA-IS, 

отговорен за вземането на решенията, е 

Управителният комитет. 

Управителният комитет провежда 

редовни и извънредни общи заседания. 

Редовните общи заседания на 

Управителния комитет се свикват 

поне веднъж годишно, в рамките на 

четири месеца от края на 

финансовата година, докато 

извънредните общи заседания на 

Управителния комитет се свикват 

при необходимост. 
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Изменение  47 

Предложение за решение 

Член 12 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общото събрание одобрява участието в 

PRIMA на всяка трета държава, 

неасоциирана към „Хоризонт 2020“, 

различна от изброените в член 1, 

параграф 2, след като разгледа 

целесъобразността на нейното участие 

за постигането на целите на PRIMA. 

Управителният комитет одобрява 

участието в PRIMA на всяка държава, 

която нито е член на Съюза за 

Средиземноморието, нито е 

асоциирана към „Хоризонт 2020“, след 

като разгледа целесъобразността на 

нейното участие за постигането на 

целите на PRIMA. Управителният 

комитет взема решение относно 

това какво представлява подходящ 

процент от общите средства по 

смисъла на буква в) от член 4, 

параграф 1. 

 

 

 

 

Изменение  48 

Предложение за решение 

Член 12 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Общото събрание определя броя 

на членовете на Управителния съвет, 

които не могат да бъдат по-малко от 

пет, и ги назначава. Управителният 

съвет осъществява контрол върху 

Секретариата на PRIMA-IS. 

3. Управителният комитет 

определя броя на членовете на 

Управителния съвет, които не могат да 

бъдат по-малко от пет, и ги назначава за 

четиригодишен мандат, който може 

да бъде подновен. Управителният 

съвет заседава поне веднъж на три 

месеца или когато това бъде 

сметнато за необходимо. 
Управителният съвет осъществява 

контрол върху Секретариата на PRIMA-

IS. 
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Изменение   49 

Предложение за решение 

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (еа) гарантира прозрачността на 

дейностите по PRIMA. 
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