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Изменение 565
Масимилиано Салини

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, 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.
Промишлеността следва да участва 
във формулирането на критериите и 
условията за подбора, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
европейското партньорство.

Or. en

Изменение 566
Ашли Фокс, Антия Макинтайър, Евжен Тошеновски, Ханс-Олаф Хенкел

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 

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, в това число с
частния сектор, относно 
приоритетите, включително мисии, по 
стълба „Глобални предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
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видове действия, по-специално 
европейски партньорства.

промишлеността“ и подходящите 
видове действия, по-специално 
европейски партньорства.

Or. en

Изменение 567
Мариан-Жан Маринеску

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, когато е 
целесъобразно, а също и с различните 
заинтересовани страни относно 
приоритетите, включително мисии, по 
стълба „Конкурентоспособност“ и 
подходящите видове действия, по-
специално европейски партньорства.

Or. en

Изменение 568
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

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 

В неговите рамки ще се състоят
открити и 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 
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конкурентоспособност на 
промишлеността“ и подходящите 
видове действия, по-специално 
европейски партньорства.

конкурентоспособност на 
промишлеността“ и подходящите 
видове действия, по-специално 
европейски партньорства.

Or. en

Изменение 569
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска

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.

Or. en

Изменение 570
Миапетра Кумпула-Натри

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 

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 
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приоритетите, включително мисии, по 
стълба „Глобални предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и подходящите 
видове действия, по-специално 
европейски партньорства.

мисии, по стълба „Глобални 
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и подходящите 
видове действия, по-специално 
европейски партньорства.

Or. en

Изменение 571
Мартина Вернер

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.

Or. en

Изменение 572
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска

Предложение за решение
Приложение I – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на тези широкообхватни 
консултации стратегическото 
планиране ще определи общите цели и 
общите области за дейност, като 

заличава се
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например областите на 
партньорство (предлаганото правно 
основание съдържа само 
инструменти и критерии, които 
насочват използването им) и 
областите на мисиите.

Or. en

Изменение 573
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на тези широкообхватни 
консултации стратегическото 
планиране ще определи общите цели и 
общите области за дейност, като 
например областите на 
партньорство (предлаганото правно 
основание съдържа само 
инструменти и критерии, които 
насочват използването им) и 
областите на мисиите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съдържанието е прехвърлено в изменението на приложение І, параграф 1.

Изменение 574
Патриция Тоя

Предложение за решение
Приложение І – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процесът на стратегическо 
планиране, който предвижда 
приемането на стратегическия план 
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за научни изследвания и иновации 
посредством делегиран акт, ще 
увеличи ангажираността и 
разбирането на целите на 
програмата от широката 
общественост и ще даде възможност 
на съзаконодателите, всички 
заинтересовани страни и държавите 
членки да бъдат напълно 
информирани относно предвидените 
инициативи.

Or. it

Обосновка

Парламентът трябва официално да бъде включен в процеса чрез делегиран акт.

Изменение 575
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус, Мариза Матиаш

Предложение за решение
Приложение I – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След всички консултации Комисията 
ще разработи стратегическото 
планиране посредством делегиран 
акт.

Or. en

Изменение 576
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще 
спомага за разработване и изпълнение 
на политиката за съответните 

заличава се
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обхванати области на равнището на 
ЕС и ще допълва политиките и 
политическите подходи в държавите 
членки. По време на процеса на 
стратегическо планиране ще бъдат 
взети предвид приоритетите на 
политиката на ЕС, за да се увеличи 
приносът на научните изследвания и 
иновациите към изпълнението на 
политиката. Ще бъдат взети предвид 
и прогнозните дейности, 
проучванията и други научни 
доказателства, както и съответните 
съществуващи инициативи на 
равнището на ЕС и на национално 
равнище.

Or. en

Обосновка

Съдържанието е прехвърлено в изменението на приложение І, параграф 1.

Изменение 577
Ашли Фокс, Антия Макинтайър, Евжен Тошеновски, Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за решение
Приложение I – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на 
политиката за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС и ще 
допълва политиките и политическите 
подходи в държавите членки. По време 
на процеса на стратегическо планиране 
ще бъдат взети предвид приоритетите 
на политиката на ЕС, за да се увеличи 
приносът на научните изследвания и 
иновациите към изпълнението на 
политиката. Ще бъдат взети предвид и 
прогнозните дейности, проучванията и 
други научни доказателства, както и 
съответните съществуващи инициативи 
на равнището на ЕС и на национално 

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на 
политиката за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС и ще 
допълва политиките и политическите 
подходи в държавите членки. По време 
на процеса на стратегическо планиране 
ще бъдат взети предвид приоритетите 
на политиката на ЕС и текущите 
дейности на съответните групи на 
заинтересованите страни, насочени 
към реализирането на тези 
приоритети, за да се увеличи приносът 
на научните изследвания и иновациите 
към изпълнението на политиката. Ще 
бъдат взети предвид и прогнозните 
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равнище. дейности, проучванията от публичния
и частния сектор и други научни 
доказателства, както и съответните 
съществуващи инициативи на 
равнището на ЕС и на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 578
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус, Карлуш Зориню, Мариза Матиаш

Предложение за решение
Приложение I – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на 
политиката за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС и ще 
допълва политиките и политическите 
подходи в държавите членки. По време 
на процеса на стратегическо планиране 
ще бъдат взети предвид приоритетите 
на политиката на ЕС, за да се увеличи 
приносът на научните изследвания и 
иновациите към изпълнението на 
политиката. Ще бъдат взети предвид и 
прогнозните дейности, проучванията и 
други научни доказателства, както и 
съответните съществуващи инициативи 
на равнището на ЕС и на национално 
равнище.

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на 
политиката за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС и ще 
допълва политиките и политическите 
подходи в държавите членки. По време 
на процеса на стратегическо планиране 
ще бъдат взети предвид приоритетите 
на политиката на ЕС, включително 
ЦУР на ООН, за да се увеличи 
приносът на научните изследвания и 
иновациите към изпълнението на 
политиката. Ще бъдат взети предвид и 
прогнозните дейности, проучванията и 
други научни доказателства, както и 
съответните съществуващи инициативи 
на равнището на ЕС и на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 579
Шон Кели, Марейд Макгинес, Брайън Хейс, Дирдре Клун

Предложение за решение
Приложение I – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на 
политиката за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС и ще 
допълва политиките и политическите 
подходи в държавите членки. По време 
на процеса на стратегическо планиране 
ще бъдат взети предвид приоритетите 
на политиката на ЕС, за да се увеличи 
приносът на научните изследвания и 
иновациите към изпълнението на 
политиката. Ще бъдат взети предвид и 
прогнозните дейности, проучванията и 
други научни доказателства, както и 
съответните съществуващи инициативи 
на равнището на ЕС и на национално 
равнище.

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на 
политиката за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС и ще 
допълва политиките и политическите 
подходи в държавите членки. По време 
на процеса на стратегическо планиране 
ще бъдат взети предвид приоритетите 
на политиката на ЕС, включително 
ЦУР на ООН, за да се увеличи 
приносът на научните изследвания и 
иновациите към изпълнението на 
политиката. Ще бъдат взети предвид и 
прогнозните дейности, проучванията и 
други научни доказателства, както и 
съответните съществуващи инициативи 
на равнището на ЕС и на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 580
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на
политиката за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС и ще 
допълва политиките и 
политическите подходи в държавите 
членки. По време на процеса на 
стратегическо планиране ще бъдат взети 
предвид приоритетите на политиката 
на ЕС, за да се увеличи приносът на 
научните изследвания и иновациите към 
изпълнението на политиката. Ще 
бъдат взети предвид и прогнозните 
дейности, проучванията и други научни 
доказателства, както и съответните 
съществуващи инициативи на 

Стратегическото планиране ще спомага 
за разработване и изпълнение на
програмата за съответните обхванати 
области на равнището на ЕС, а също и
на равнището на държавите членки и 
на асоциираните държави. По време 
на процеса на стратегическо планиране 
ще бъдат взети предвид съответните 
приоритети на политиката на ЕС, за да 
се увеличи приносът на научните 
изследвания и иновациите към 
изпълнението на тези политики. Ще 
бъдат взети предвид прогнозните 
дейности, проучванията и други научни 
доказателства, както и съответните 
съществуващи инициативи на 
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равнището на ЕС и на национално 
равнище.

равнището на ЕС и на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 581
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще 
насърчава полезните взаимодействия 
между „Хоризонт Европа“ и други 
програми на Съюза, включително 
програмата на Евратом, като по 
този начин се превърне в отправна 
точка за научни изследвания и 
иновации във всички свързани 
програми от бюджета на ЕС и 
нефинансови инструменти. Това ще 
насърчи и по-бързото 
разпространение и възприемане на 
резултатите от научните 
изследвания и иновациите и ще 
предотврати дублирането и 
припокриването между 
възможностите за финансиране. То 
ще осигури рамката за свързване на 
преките научноизследователски 
действия на Съвместния 
изследователски център и други 
действия, подпомагани по 
програмата, в т.ч. използването на 
резултатите в подкрепа на
политиката.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съдържанието е прехвърлено в изменението на приложение І, параграф 1.
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Изменение 582
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще 
насърчава полезните взаимодействия 
между „Хоризонт Европа“ и други 
програми на Съюза, включително 
програмата на Евратом, като по този 
начин се превърне в отправна точка за 
научни изследвания и иновации във 
всички свързани програми от бюджета 
на ЕС и нефинансови инструменти. Това 
ще насърчи и по-бързото 
разпространение и възприемане на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите и ще предотврати 
дублирането и припокриването между 
възможностите за финансиране. То ще 
осигури рамката за свързване на 
преките научноизследователски 
действия на Съвместния 
изследователски център и други 
действия, подпомагани по програмата, в 
т.ч. използването на резултатите в 
подкрепа на политиката.

Стратегическото планиране ще 
насърчава полезните взаимодействия 
между „Хоризонт Европа“ и други 
програми на Съюза, включително 
програмата на Евратом, като по този 
начин се превърне в отправна точка за 
научни изследвания и иновации във 
всички свързани програми от бюджета 
на ЕС и нефинансови инструменти. Това 
ще насърчи и по-бързото 
разпространение и възприемане на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, ще намали 
разпокъсаността на усилията и ще 
предотврати дублирането и 
припокриването между възможностите 
за финансиране. То ще осигури рамката 
за свързване на преките 
научноизследователски действия на 
Съвместния изследователски център и 
други действия, подпомагани по 
програмата, в т.ч. използването на 
резултатите и данните в подкрепа на 
политиката.

Or. en

Изменение 583
Патриция Тоя

Предложение за решение
Приложение І – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическото планиране ще 
насърчава полезните взаимодействия 
между „Хоризонт Европа“ и други 
програми на Съюза, включително 

Стратегическото планиране ще 
насърчава полезните взаимодействия 
между „Хоризонт Европа“ и други 
програми на Съюза, включително 
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програмата на Евратом, като по този 
начин се превърне в отправна точка за 
научни изследвания и иновации във 
всички свързани програми от бюджета 
на ЕС и нефинансови инструменти. То 
ще насърчава и по-бързото 
разпространение и навлизане на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите и ще избягва дублирането и 
припокриването между възможностите 
за финансиране. Ще осигурява рамката 
за свързване на преките 
научноизследователски действия на 
Съвместния изследователски център и 
други действия, подпомагани по 
програмата, в т.ч. използването на 
резултатите в подкрепа на политиката.

програмата на Евратом, като по този 
начин се превърне в отправна точка за
приложни и основни научни 
изследвания и иновации във всички 
свързани програми от бюджета на ЕС и 
нефинансови инструменти. То ще 
насърчава и по-бързото 
разпространение и навлизане на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите и ще избягва дублирането и 
припокриването между възможностите 
за финансиране. Ще осигурява рамката 
за свързване на преките 
научноизследователски действия на 
Съвместния изследователски център и 
други действия, подпомагани по 
програмата, в т.ч. използването на 
резултатите в подкрепа на политиката.

Or. it

Обосновка

Виж изменение 20.

Изменение 584
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическият план ще очертае 
многогодишна стратегия за
осъществяване на съдържанието на 
работната програма (както е посочено в 
член 11), като същевременно запазва 
достатъчна гъвкавост, за да реагира 
своевременно на неочаквани 
възможности и кризи. Тъй като
„Хоризонт Европа“ е програма с 
продължителност от 7 години, 
икономическият, общественият и 
политическият контекст, в който тя ще 
действа, могат значително да се 
променят по време на нейния жизнен 

Стратегическият план ще очертае 
многогодишна стратегия за
ориентиране на съдържанието на 
работната програма (както е посочено в 
член 11), като същевременно запазва 
достатъчна гъвкавост, за да се 
адаптира към бързото развитие на 
научните изследвания, иновациите и 
технологиите и да реагира 
своевременно на нови и 
нововъзникващи предизвикателства,
неочаквани възможности и кризи. Тъй 
като „Хоризонт Европа“ е програма с 
продължителност от 7 години, 
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цикъл. „Хоризонт Европа“ трябва да е в 
състояние бързо да се приспособява към 
тези промени. Поради това ще е 
възможно да се оказва подкрепа за 
дейности извън описаните по-долу, 
когато това е надлежно обосновано, за 
да се реагира на важни промени или 
непредвидени събития, политически 
потребности или кризисни ситуации, 
например в отговор на сериозни 
заплахи за здравето, например 
причинени от епидемии.

икономическият, общественият и 
политическият контекст, в който тя ще 
действа, могат значително да се 
променят по време на нейния жизнен 
цикъл. „Хоризонт Европа“ трябва да е в 
състояние бързо да се приспособява към 
тези промени. Поради това ще е 
възможно да се оказва подкрепа за 
дейности извън описаните по-долу, 
когато това е надлежно обосновано, за 
да се реагира на важни промени или 
непредвидени събития, политически 
потребности или кризисни ситуации.

Or. en

Изменение 585
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на програма
„Хоризонт Европа“ ще се обръща 
особено внимание на осигуряването на 
балансиран и обобщен подход към 
научните изследвания и иновациите, 
който не се ограничава само до 
разработването на нови продукти, 
процеси и услуги въз основа на научни 
и технологични познания и открития, а 
включва и използване на съществуващи 
технологии в нови приложения, 
непрекъснато усъвършенстване, 
нетехнологични и социални иновации. 
Систематичният подход към научните 
изследвания и иновациите, обхващащ 
различни дисциплини, сектори и 
политики, ще гарантира, че 
предизвикателствата могат да бъдат 
преодолени, като същевременно ще 
създаде нови конкурентоспособни 
предприятия и отрасли, ще насърчи 
конкуренцията, ще стимулира частните 

При изпълнението на програма
„Хоризонт Европа“ ще се обръща 
особено внимание на осигуряването на 
балансиран и обобщен подход към 
научните изследвания и иновациите, 
който не се ограничава само до 
разработването на нови продукти, 
процеси и услуги въз основа на научни 
и технологични познания и открития, а 
включва и използване на съществуващи 
технологии в нови приложения, 
непрекъснато усъвършенстване, 
нетехнологични и социални иновации. 
Систематичният подход към научните 
изследвания и иновациите, обхващащ 
различни дисциплини, сектори и 
политики, ще гарантира, че 
предизвикателствата могат да бъдат 
преодолени, както и че ще бъдат 
генерирани нови знания, като по 
възможност ще създаде нови 
конкурентоспособни и устойчиви
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инвестиции и ще запази 
равнопоставените условия на 
конкуренция на вътрешния пазар.

предприятия и отрасли, социални и 
научни иновации, ще насърчи 
конкуренцията, ще стимулира частните 
инвестиции и ще запази 
равнопоставените условия на 
конкуренция на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 586
Анелен Ван Босойт

Предложение за решение
Приложение I – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на програма
„Хоризонт Европа“ ще се обръща 
особено внимание на осигуряването на 
балансиран и обобщен подход към 
научните изследвания и иновациите, 
който не се ограничава само до 
разработването на нови продукти, 
процеси и услуги въз основа на научни 
и технологични познания и открития, а 
включва и използване на съществуващи 
технологии в нови приложения, 
непрекъснато усъвършенстване, 
нетехнологични и социални иновации. 
Систематичният подход към научните 
изследвания и иновациите, обхващащ 
различни дисциплини, сектори и 
политики, ще гарантира, че 
предизвикателствата могат да бъдат 
преодолени, като същевременно ще 
създаде нови конкурентоспособни 
предприятия и отрасли, ще насърчи 
конкуренцията, ще стимулира частните 
инвестиции и ще запази 
равнопоставените условия на 
конкуренция на вътрешния пазар.

При изпълнението на програма
„Хоризонт Европа“ ще се обръща 
особено внимание на осигуряването на 
балансиран и обобщен подход към 
научните изследвания и иновациите на 
всички етапи от развитието, който 
не се ограничава само до
насърчаването на авангардните 
научни изследвания или
разработването на нови продукти, 
процеси и услуги въз основа на научни 
и технологични познания и открития, а 
включва и използване на съществуващи 
технологии в нови приложения, 
непрекъснато усъвършенстване, 
нетехнологични и социални иновации. 
Систематичният подход към научните 
изследвания и иновациите, обхващащ 
различни дисциплини, сектори и 
политики, ще гарантира, че 
предизвикателствата могат да бъдат 
преодолени, като същевременно ще 
създаде нови конкурентоспособни 
предприятия и отрасли, ще насърчи 
конкуренцията, ще стимулира частните 
инвестиции и ще запази 
равнопоставените условия на 
конкуренция на вътрешния пазар.

Or. en
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Изменение 587
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на програма
„Хоризонт Европа“ ще се обръща 
особено внимание на осигуряването на 
балансиран и обобщен подход към 
научните изследвания и иновациите, 
който не се ограничава само до 
разработването на нови продукти, 
процеси и услуги въз основа на научни 
и технологични познания и открития, а 
включва и използване на съществуващи 
технологии в нови приложения, 
непрекъснато усъвършенстване, 
нетехнологични и социални иновации. 
Систематичният подход към научните 
изследвания и иновациите, обхващащ 
различни дисциплини, сектори и 
политики, ще гарантира, че 
предизвикателствата могат да бъдат 
преодолени, като същевременно ще 
създаде нови конкурентоспособни 
предприятия и отрасли, ще насърчи 
конкуренцията, ще стимулира частните 
инвестиции и ще запази 
равнопоставените условия на 
конкуренция на вътрешния пазар.

При изпълнението на програма
„Хоризонт Европа“ ще се обръща 
особено внимание на осигуряването на 
балансиран и обобщен подход към 
научните изследвания и иновациите, 
който не се ограничава само до
разработването на нови продукти, 
процеси и услуги въз основа на научни 
и технологични познания и открития, а 
включва и използване на съществуващи 
технологии в нови приложения, 
непрекъснато усъвършенстване, 
нетехнологични и социални иновации, 
дизайн и творчество. Систематичният 
подход към научните изследвания и 
иновациите, обхващащ различни 
дисциплини, сектори и политики, ще 
гарантира, че предизвикателствата 
могат да бъдат преодолени, като 
същевременно ще създаде нови 
конкурентоспособни предприятия и 
отрасли, ще насърчи конкуренцията, ще 
стимулира частните инвестиции и ще 
запази равнопоставените условия на 
конкуренция на вътрешния пазар.

Or. es

Изменение 588
Патриция Тоя

Предложение за решение
Приложение І – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE625.595v01-00 18/105 AM\1159886BG.docx

BG

Системният, мултидисциплинарен, 
междусекторен и хоризонтален 
подход към иновациите и научните
изследвания гарантира способността 
за справяне с предизвикателствата,
генерира нови знания и при 
необходимост създава нови 
конкурентни предприятия и 
промишлености, социални и научни 
иновации, насърчава 
конкурентоспособността, стимулира 
частните инвестиции и запазва 
равнопоставеността на вътрешния 
пазар.

Or. it

Обосновка

Мултидисциплинарността ще гарантира множеството гледни точки, необходими за 
иновациите.

Изменение 589
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

При стълбовете „Глобални 
предизвикателства и
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и „Отворени 
иновации“ научните изследвания и 
иновациите ще бъдат допълвани с 
дейности, които се прилагат в близост 
до крайните потребители и пазара, като 
например демонстрационни и пилотни 
проекти или проекти за доказване на 
концепция, в които обаче не се 
включват дейности по пазарна 
реализация, които надхвърлят етапа на 
научните изследвания и иновациите. 
Тук ще се включва и подкрепа за 
определяни от търсенето дейности, 

При стълбовете „Глобални обществени
предизвикателства и икономика с 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове“ и „Иновативна Европа“ 
научните изследвания и иновациите ще 
бъдат допълвани с дейности, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на концепция, 
в които обаче не се включват дейности 
по пазарна реализация, които 
надхвърлят етапа на научните 
изследвания и иновациите. Тук ще се 
включва и подкрепа за определяни от 
търсенето дейности, които ускоряват 
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които ускоряват внедряването и 
разпространението на широка гама от 
иновации. Ще се акцентира върху 
покани за представяне на предложения, 
които нямат задължителен характер.

внедряването и разпространението на 
широка гама от иновации. Ще се 
акцентира върху покани за представяне 
на предложения, които нямат 
задължителен характер.

Or. en

Изменение 590
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус, Дан Ника

Предложение за решение
Приложение I – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

При стълбовете „Глобални
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и „Отворени 
иновации“ научните изследвания и 
иновациите ще бъдат допълвани с 
дейности, които се прилагат в близост 
до крайните потребители и пазара, като 
например демонстрационни и пилотни 
проекти или проекти за доказване на 
концепция, в които обаче не се 
включват дейности по пазарна 
реализация, които надхвърлят етапа на 
научните изследвания и иновациите. 
Тук ще се включва и подкрепа за 
определяни от търсенето дейности, 
които ускоряват внедряването и 
разпространението на широка гама от 
иновации. Ще се акцентира върху 
покани за представяне на предложения, 
които нямат задължителен характер.

При стълбовете „Обществени
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и „Отворени 
иновации“ научните изследвания и 
иновациите ще бъдат допълвани с 
дейности, които се прилагат в близост 
до крайните потребители и пазара, като 
например демонстрационни и пилотни 
проекти или проекти за доказване на 
концепция, в които обаче не се 
включват дейности по пазарна 
реализация, които надхвърлят етапа на 
научните изследвания и иновациите. 
Тук ще се включва и подкрепа за 
определяни от търсенето дейности, 
които ускоряват внедряването и 
разпространението на широка гама от 
иновации. Ще се акцентира върху 
покани за представяне на предложения, 
които нямат задължителен характер.

Or. en

Изменение 591
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за решение
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Приложение I – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

При стълбовете „Глобални 
предизвикателства и
конкурентоспособност на 
промишлеността“ и „Отворени 
иновации“ научните изследвания и 
иновациите ще бъдат допълвани с 
дейности, които се прилагат в близост 
до крайните потребители и пазара, като 
например демонстрационни и пилотни 
проекти или проекти за доказване на 
концепция, в които обаче не се 
включват дейности по пазарна 
реализация, които надхвърлят етапа на 
научните изследвания и иновациите. 
Тук ще се включва и подкрепа за 
определяни от търсенето дейности, 
които ускоряват внедряването и 
разпространението на широка гама от 
иновации. Ще се акцентира върху 
покани за представяне на предложения, 
които нямат задължителен характер.

При стълбовете
„Конкурентоспособност“ и „Отворени 
иновации“ научните изследвания и 
иновациите ще бъдат допълвани с 
дейности, които се прилагат в близост 
до крайните потребители и пазара, като 
например демонстрационни и пилотни 
проекти или проекти за доказване на 
концепция, в които обаче не се 
включват дейности по пазарна 
реализация, които надхвърлят етапа на 
научните изследвания и иновациите. 
Тук ще се включва и подкрепа за 
определяни от търсенето дейности, 
които ускоряват внедряването и 
разпространението на широка гама от 
иновации. Ще се акцентира върху 
покани за представяне на предложения, 
които нямат задължителен характер.

Or. en

Изменение 592
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

По стълб „Глобални 
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки 
опита от програма „Хоризонт 2020“, 
социалните и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всички клъстери, в т.ч. 
специфичните и специализираните 
дейности. Освен това дейностите по 

заличава се
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морски и мореплавателски научни 
изследвания и иновации ще се 
изпълняват по стратегически и 
интегриран начин в съответствие с 
интегрираната морска политика на 
ЕС, общата политика в областта на 
рибарството и международните 
ангажименти.

Or. en

Обосновка

Съдържанието е прехвърлено в изменението на приложение І, параграф 1.

Изменение 593
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

По стълб „Глобални предизвикателства 
и конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки опита от 
програма „Хоризонт 2020“, социалните 
и хуманитарните науки ще бъдат 
напълно интегрирани във всички 
клъстери, в т.ч. специфичните и 
специализираните дейности. Освен това 
дейностите по морски и 
мореплавателски научни изследвания и 
иновации ще се изпълняват по 
стратегически и интегриран начин в 
съответствие с интегрираната морска 
политика на ЕС, общата политика в 
областта на рибарството и 
международните ангажименти.

По стълб „Глобални предизвикателства 
и конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки опита от 
програма „Хоризонт 2020“, социалните 
и хуманитарните науки ще бъдат 
напълно интегрирани във всички 
клъстери, в т.ч. специфичните области 
на интервенция и специализираните 
дейности. Освен това дейностите по 
морски и мореплавателски научни 
изследвания и иновации ще се 
изпълняват по стратегически и 
интегриран начин в съответствие с 
интегрираната морска политика на ЕС, 
общата политика в областта на 
рибарството и международните 
ангажименти.

Or. en

Изменение 594
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Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

По стълб „Глобални предизвикателства 
и конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки опита от 
програма „Хоризонт 2020“, социалните 
и хуманитарните науки ще бъдат 
напълно интегрирани във всички 
клъстери, в т.ч. специфичните и 
специализираните дейности. Освен това 
дейностите по морски и 
мореплавателски научни изследвания и 
иновации ще се изпълняват по 
стратегически и интегриран начин в 
съответствие с интегрираната морска 
политика на ЕС, общата политика в 
областта на рибарството и 
международните ангажименти.

По стълб „Социални предизвикателства 
и конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки опита от 
програма „Хоризонт 2020“, социалните 
и хуманитарните науки и дизайнът ще 
бъдат напълно интегрирани във всички 
клъстери, в т.ч. специфичните и 
специализираните дейности. Освен това 
дейностите по морски и 
мореплавателски научни изследвания и 
иновации ще се изпълняват по 
стратегически и интегриран начин в 
съответствие с интегрираната морска 
политика на ЕС, общата политика в 
областта на рибарството и 
международните ангажименти.

Or. es

Изменение 595
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус, Дан Ника

Предложение за решение
Приложение I – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

По стълб „Глобални предизвикателства 
и конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки опита от 
програма „Хоризонт 2020“, социалните 
и хуманитарните науки ще бъдат 
напълно интегрирани във всички 
клъстери, в т.ч. специфичните и 
специализираните дейности. Освен това 
дейностите по морски и 
мореплавателски научни изследвания и 
иновации ще се изпълняват по 
стратегически и интегриран начин в 
съответствие с интегрираната морска 

По стълб „Обществени
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки опита от 
програма „Хоризонт 2020“, социалните 
и хуманитарните науки ще бъдат 
напълно интегрирани във всички 
клъстери, в т.ч. специфичните и 
специализираните дейности. Освен това 
дейностите по морски и 
мореплавателски научни изследвания и 
иновации ще се изпълняват по 
стратегически и интегриран начин в 
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политика на ЕС, общата политика в 
областта на рибарството и 
международните ангажименти.

съответствие с интегрираната морска 
политика на ЕС, общата политика в 
областта на рибарството и 
международните ангажименти.

Or. en

Изменение 596
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за решение
Приложение I – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

По стълб „Глобални 
предизвикателства и
конкурентоспособност на 
промишлеността“, използвайки опита 
от програма „Хоризонт 2020“, 
социалните и хуманитарните науки ще 
бъдат напълно интегрирани във всички 
клъстери, в т.ч. специфичните и 
специализираните дейности. Освен това 
дейностите по морски и 
мореплавателски научни изследвания и 
иновации ще се изпълняват по 
стратегически и интегриран начин в 
съответствие с интегрираната морска 
политика на ЕС, общата политика в 
областта на рибарството и 
международните ангажименти.

По стълб „Конкурентоспособност“, 
използвайки опита от програма
„Хоризонт 2020“, социалните и 
хуманитарните науки ще бъдат напълно 
интегрирани във всички клъстери, в т.ч. 
специфичните и специализираните 
дейности. Освен това дейностите по 
морски и мореплавателски научни 
изследвания и иновации ще се 
изпълняват по стратегически и 
интегриран начин в съответствие с 
интегрираната морска политика на ЕС, 
общата политика в областта на 
рибарството и международните 
ангажименти.

Or. en

Изменение 597
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за „Водещи инициативи заличава се
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в областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии” 
(„водещи инициативи FET“) от 
програма „Хоризонт 2020“ ще 
продължи и по настоящата програма. 
Тъй като приликите с мисиите са 
значителни, други водещи 
инициативи FET, ако има такива, ще 
бъдат подпомагани по настоящата 
Рамкова програма като мисии, 
насочени към бъдещи и 
нововъзникващи технологии.

Or. en

Обосновка

Съдържанието е прехвърлено в изменението на приложение І, параграф 1.

Изменение 598
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска

Предложение за решение
Приложение I – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за „Водещи инициативи в 
областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии”
(„водещи инициативи FET“) от
програма „Хоризонт 2020“ ще 
продължи и по настоящата програма. 
Тъй като приликите с мисиите са 
значителни, други водещи инициативи 
FET, ако има такива, ще бъдат 
подпомагани по настоящата Рамкова 
програма като мисии, насочени към 
бъдещи и нововъзникващи технологии.

Подкрепата от програма „Хоризонт 
2020“ за „Водещи инициативи в 
областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии”
(„водещи инициативи FET“), които са 
доказали своите ползи за Съюза, 
осигуряват ясна добавена стойност за 
ЕС, допринасят значително за 
глобалната конкурентоспособност на 
ЕС, укрепват базата от знания на ЕС 
и допринасят за подобряване на 
благосъстоянието на гражданите на 
ЕС, ще продължи и по настоящата 
програма. Тъй като приликите с 
мисиите са значителни, други водещи 
инициативи FET, ако има такива, ще 
бъдат подпомагани по настоящата 
Рамкова програма като мисии, насочени 
към бъдещи и нововъзникващи 
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технологии.

Or. en

Изменение 599
Барбара Капел

Предложение за решение
Приложение I – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за „Водещи инициативи в 
областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии”
(„водещи инициативи FET“) от 
програма „Хоризонт 2020“ ще продължи 
и по настоящата програма. Тъй като 
приликите с мисиите са значителни, 
други водещи инициативи FET, ако има 
такива, ще бъдат подпомагани по 
настоящата Рамкова програма като 
мисии, насочени към бъдещи и 
нововъзникващи технологии.

Подкрепата за „Водещи инициативи в 
областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии”
(„водещи инициативи FET“) от 
програма „Хоризонт 2020“ ще продължи 
и по настоящата програма. Тъй като 
приликите с мисиите са значителни, 
други водещи инициативи по FET, ако 
има такива, може да бъдат 
подпомагани по настоящата Рамкова 
програма като мисии, насочени към 
бъдещи и нововъзникващи технологии.

Or. en

Обосновка

Водещите инициативи FET наистина имат прилики с концепцията на мисиите, но 
съществуващите водещи инициативи FET не могат изцяло и автоматично да бъдат 
прекласифицирани като мисии.

Изменение 600
Надин Морано

Предложение за решение
Приложение I – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Диалозите в областта на научното и 
техническото сътрудничество с 
международните партньори на ЕС, 
както и в областта на политиките с 
основните световни региони, ще 

Диалозите в областта на научното и 
техническото сътрудничество с 
международните партньори на ЕС, 
както и в областта на политиките с 
основните световни региони, ще 
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допринесат значително за 
систематичното идентифициране на 
възможности за сътрудничество, които 
ще подпомагат определянето на 
приоритетите, съчетани с диференциран 
подход по държава/регион.

допринесат значително за 
систематичното идентифициране на 
възможности за сътрудничество, които 
ще подпомагат определянето на 
приоритетите, съчетани с диференциран 
подход по държава/регион. Тези 
диалози ще се основават на 
подходящи консултации с държавите 
членки, но също и с публичните и 
частните партньори за научни 
изследвания.

Or. fr

Изменение 601
Кристиян Елер

Предложение за решение
Приложение I – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Диалозите в областта на научното и 
техническото сътрудничество с 
международните партньори на ЕС, 
както и в областта на политиките с 
основните световни региони, ще 
допринесат значително за 
систематичното идентифициране на 
възможности за сътрудничество, които 
ще подпомагат определянето на 
приоритетите, съчетани с диференциран 
подход по държава/регион.

Научното и техническото 
сътрудничество с международните 
партньори на ЕС и диалозите в 
областта на политиките с основните 
световни региони, ще допринесат 
значително за систематичното 
идентифициране на възможности за 
сътрудничество, които ще подпомагат 
определянето на приоритетите, 
съчетани с диференциран подход по 
държава/регион.

Or. en

Изменение 602
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение
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EIT се съсредоточава върху
иновационните екосистеми, поради 
което е естествено да спада към 
стълб „Отворени иновации“, а 
планирането на неговите общности 
на знание и иновации ще се 
синхронизира — посредством процеса 
на стратегическо планиране — със 
стълб „Глобални предизвикателства
и конкурентоспособност на 
промишлеността“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съдържанието е прехвърлено в изменението на приложение І, параграф 1.

Изменение 603
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус, Дан Ника

Предложение за решение
Приложение I – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT се съсредоточава върху 
иновационните екосистеми, поради 
което е естествено да спада към стълб
„Отворени иновации“, а планирането на 
неговите общности на знание и 
иновации ще се синхронизира —
посредством процеса на стратегическо 
планиране — със стълб „Глобални
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“.

EIT се съсредоточава върху 
иновационните екосистеми, поради 
което е естествено да спада към стълб
„Отворени иновации“, а планирането на 
неговите общности на знание и 
иновации ще се синхронизира –
посредством процеса на стратегическо 
планиране – със стълб „Обществени
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“.

Or. en

Изменение 604
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за решение
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Приложение I – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт Европа“ ще предоставя 
специална подкрепа за свободен достъп 
до научни публикации, хранилища за 
знания и други източници на данни. Ще 
бъдат подпомагани действия за 
разпространение на знания, също и 
произтичащи от сътрудничеството с 
други програми на ЕС, в т.ч. 
клъстеризация и пакетиране на 
резултати и данни, на езици и във 
формати, предназначени за целевата 
аудитория и мрежите за граждани, 
промишлеността, публичните 
администрации, академичните среди, 
организациите на гражданското 
общество и създателите на политики. За 
тази цел „Хоризонт Европа“ може да 
използва авангардни технологии и 
средства за събиране на данни.

„Хоризонт Европа“ ще предоставя 
специална подкрепа за свободен достъп 
до научни публикации, хранилища за 
знания и други източници на данни. Ще 
бъдат подпомагани действия за 
разпространение на знания, също и 
произтичащи от сътрудничеството с 
други програми на ЕС, в т.ч. 
клъстеризация и пакетиране на 
резултати и данни, на езици и във 
формати, предназначени за целевата 
аудитория и мрежите за граждани, 
промишлеността, публичните 
администрации, академичните среди, 
организациите на гражданското 
общество и създателите на политики. За 
тази цел „Хоризонт Европа“ може да 
използва авангардни технологии и 
средства за събиране на данни.
Комисията ще въведе инструмент за 
публично обявяване на изпълнението 
на програмата в реално време, в т.ч. 
данни за участниците, размер на 
финансирането, резултати, 
навлизане на пазара.

Or. en

Изменение 605
Давид Борели

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.
Комисията ще създаде система от
национални звена за контакт като 
основен компонент на изпълнението 
на „Хоризонт Европа“, като се 
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основава на опита от предишните 
рамкови програми, така че да се 
гарантира, че програмата ще стане 
известна и леснодостъпна за всички 
потенциални кандидати независимо 
от сектора или дисциплината.

Or. en

Изменение 606
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за решение
Приложение I – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията ще въведе всеобхватни 
мерки за експлоатация на резултатите от
„Хоризонт Европа“ и получените 
знания. Това ще ускори експлоатацията 
в посока към навлизане на пазара и ще 
повиши въздействието на програмата.

Комисията ще въведе всеобхватни 
мерки за експлоатация на резултатите от
„Хоризонт Европа“ и получените 
знания. Това ще ускори експлоатацията 
в посока към навлизане на пазара и ще 
повиши въздействието на програмата.
Специално внимание се обръща на 
новите и нововъзникващите водещи 
до пробив иновации, например 
финансираните чрез Европейския 
съвет по иновациите, както и на 
възможностите за разширяване на 
мащаба на тези иновации.

Or. en

Изменение 607
Шон Кели, Марейд Макгинес, Брайън Хейс, Дирдре Клун

Предложение за решение
Приложение I – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез съгласуване на действията с други 
държави и региони в света ще се 
постигне по-голямо въздействие в 
рамките на международно 

Чрез съгласуване на действията с други 
държави и региони в света ще се 
постигне по-голямо въздействие в 
рамките на международно 
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сътрудничество с безпрецедентен 
мащаб. Въз основа на взаимната изгода 
партньори от цял свят ще бъдат 
поканени да се включат в усилията на 
ЕС като неразделна част от 
инициативите в подкрепа на действията 
на ЕС за устойчивост, повече високи 
постижения в областта на научните 
изследвания и иновациите и 
конкурентоспособност.

сътрудничество с безпрецедентен 
мащаб, за да се изгради едно общо 
бъдеще, основано на устойчивото 
развитие, което обединява знания, 
капацитет и инфраструктура за 
подпомагане на действията на двете 
страни. Въз основа на взаимната изгода 
партньори от цял свят, включително 
партньори от 
научноизследователските среди и 
образованието, промишлеността, 
правителството и НПО, ще бъдат 
поканени да се включат в усилията на 
ЕС като неразделна част от 
инициативите в подкрепа на действията 
на ЕС за устойчивост, повече високи 
постижения в областта на научните 
изследвания и иновациите и 
конкурентоспособност. Трансферът на 
знания, капацитет и 
инфраструктура между партньорите 
на международно равнище ще даде 
тласък на съвместни подходи и 
регулиране, което ще доведе до 
синергична търговия за двете страни.

Or. en

Изменение 608
Надин Морано

Предложение за решение
Приложение I – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез съгласуване на действията с други 
държави и региони в света ще се 
постигне по-голямо въздействие в 
рамките на международно 
сътрудничество с безпрецедентен 
мащаб. Въз основа на взаимната изгода 
партньори от цял свят ще бъдат 
поканени да се включат в усилията на 
ЕС като неразделна част от 
инициативите в подкрепа на действията 
на ЕС за устойчивост, повече високи 

Чрез съгласуване на действията с други 
държави и региони в света ще се 
постигне по-голямо въздействие в 
рамките на международно 
сътрудничество с безпрецедентен 
мащаб. Въз основа на взаимната изгода 
партньори от цял свят ще бъдат 
поканени да се включат в усилията на 
ЕС като неразделна част от 
инициативите в подкрепа на действията 
на ЕС за устойчивост, повече високи 
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постижения в областта на научните 
изследвания и иновациите и 
конкурентоспособност.

постижения в областта на научните 
изследвания и иновациите и 
конкурентоспособност. За постигане 
на максимални резултати 
споразуменията за сътрудничество 
ще са насочени към съгласуване на 
целите и на отпусканите от 
международните партньори 
бюджети.

Or. fr

Изменение 609
Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Лола Санчес Калдентей

Предложение за решение
Приложение I – параграф 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието и споразуменията в 
областта на международното 
сътрудничество са изцяло съобразени 
със зачитането на правата на човека 
и надлежното съблюдаване на 
принципите, признати от Хартата 
на основните права на ЕС.

Or. en

Изменение 610
Шон Кели, Марейд Макгинес, Брайън Хейс, Дирдре Клун

Предложение за решение
Приложение I – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Международните съвместни действия 
ще гарантират ефективно справяне с 
глобалните обществени 
предизвикателства и целите за 
устойчиво развитие, достъп до най-
добрите в света таланти, експертен опит 
и ресурси и засилено предлагане и 
търсене на иновативни решения.

Международните съвместни действия 
ще гарантират ефективно справяне с 
глобалните обществени 
предизвикателства и целите за 
устойчиво развитие, достъп до най-
добрите в света таланти, експертен опит 
и ресурси и засилено предлагане и 
търсене на иновативни решения.
Международното сътрудничество и 
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съвместна работа ще бъдат 
организирани около общи цели, които 
изискват международно 
сътрудничество. Това ще помогне на 
европейските изследователи да 
работят с най-добрите 
изследователи в тяхната област.

Or. en

Изменение 611
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Международните съвместни действия 
ще гарантират ефективно справяне с 
глобалните обществени 
предизвикателства и целите за 
устойчиво развитие, достъп до най-
добрите в света таланти, експертен опит 
и ресурси и засилено предлагане и 
търсене на иновативни решения.

Международните съвместни действия 
ще гарантират ефективно справяне с 
глобалните обществени 
предизвикателства, посочени в целите 
за устойчиво развитие и Парижкото 
споразумение, достъп до най-добрите в 
света таланти, експертен опит и ресурси 
и засилено предлагане и търсене на 
иновативни решения.

Or. en

Изменение 612
Патриция Тоя

Предложение за решение
Приложение І – параграф 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

По изключение, когато е обосновано 
от изискването да се назначават най-
добрите налични експерти и/или от 
ограничения наличен резерв от 
квалифицирани експерти, 
независимите експерти, подпомагащи 

заличава се



AM\1159886BG.docx 33/105 PE625.595v01-00

BG

комисията за оценка или участващи 
като членове в нея, могат да 
оценяват конкретни предложения, за 
които декларират потенциален 
интерес. В такъв случай Комисията 
или органът за финансиране 
предприемат всички необходими 
коригиращи мерки, за да гарантират 
интегритета на процедурата за 
оценяване. Процедурата за оценяване 
ще се управлява по съответния начин, 
включително с етап на 
взаимодействие между различните 
експерти. Комисията за оценка ще 
вземе предвид особените 
обстоятелства при определянето на 
предложения за финансиране.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се премахнат всички мерки, които биха могли да доведат дори само 
до потенциален конфликт на интереси.

Изменение 613
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – параграф 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

По изключение, когато това е 
обосновано от изискването за 
назначаване на най-добрите налични 
експерти и/или от ограничения брой 
на квалифицираните експерти, 
независимите експерти, които 
съдействат на комисията за оценка 
или са нейни членове, може да 
оценяват конкретни предложения, за 
които декларират потенциален 
интерес. В такъв случай Комисията 
или органът за финансиране 
предприемат всички необходими 

заличава се
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коригиращи мерки, за да гарантират 
интегритета на процедурата за 
оценяване. Процедурата за оценяване 
ще се управлява по съответния начин, 
включително с етап на 
взаимодействие между различните 
експерти. Комисията за оценка ще 
вземе предвид особените 
обстоятелства при определянето на 
предложения за финансиране.

Or. en

Изменение 614
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СТЪЛБ I ОТВОРЕНА НАУКА СТЪЛБ I ВИСОКИ 
ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНАТА 
ОБЛАСТ

Or. en

Изменение 615
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Търсенето на преломни моменти в 
разбирането и придобиването на знания;
структурите на световно равнище, 
необходими за постигането на това, 
включително физически 
инфраструктури и инфраструктури,
свързани със знанието, предназначени 
за научни изследвания и иновации, 
както и средствата за отворено 

Достатъчно на брой талантливи 
научни изследователи и иноватори,
търсенето на преломни моменти в 
разбирането и придобиването на знания,
структурите на световно равнище, 
необходими за постигането на това, 
включително физически и електронни
инфраструктури, предназначени за 
научни изследвания и иновации, както и 
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разпространение и споделяне на знание; 
достатъчно на брой отлични научни 
изследователи: всичко това е от 
централно значение за икономическия, 
социалния и културния напредък във 
всичките му форми.

средствата за отворено разпространение 
и споделяне на знание – всичко това е от 
централно значение за икономическия, 
социалния и културния напредък във 
всичките му форми.

Or. en

Обосновка

Човешките ресурси, т.е. научните изследователи и иноваторите, следва да са на 
първо място.

Изменение 616
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отворената наука с високи 
постижения е неразривно свързана с
постигането на водещи в световен 
мащаб иновации. Като основни 
движещи сили за растежа на 
производителността, 
конкурентоспособността, богатството, 
устойчивото развитие и социалния 
прогрес са определени промените в 
научния и технологичния модел. 
Историята показва тенденция такива 
промени в модела да се пораждат от
научната база на публичния сектор 
преди да формират основата за
създаването на цели нови отрасли и 
сектори.

Постигането на водещи в световен 
мащаб иновации е неразривно свързано 
с напредъка в отворената, 
висококачествена наука. Ако бъдат 
насочвани правилно и разумно, 
промените в научния, технологичния 
и социалния модел може да бъдат
основни движещи сили за
приобщаващия социален прогрес, за 
прехода към икономика с нулеви 
нетни емисии на парникови газове 
най-късно до 2050 г., за просперитета,
конкурентоспособността и 
разпространението на богатството. 
Историята показва тенденция такива 
промени в модела да се пораждат от
финансирани от публичния сектор
научни изследвания преди да формират 
основата за всеобхватен обществен 
напредък.

Or. en
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Обосновка

Иновациите зависят от и произхождат от науката, а не обратното. Освен това не 
харесваме идея, която предполага, че промените в модела са „автоматично“ добри и 
справедливи.

Изменение 617
Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Лола Санчес Калдентей

Предложение за решение
Приложение І – част I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отворената наука с високи постижения 
е неразривно свързана с постигането на 
водещи в световен мащаб иновации. 
Като основни движещи сили за растежа 
на производителността,
конкурентоспособността, 
богатството, устойчивото развитие и 
социалния прогрес са определени 
промените в научния и технологичния 
модел. Историята показва тенденция 
такива промени в модела да се пораждат 
от научната база на публичния сектор 
преди да формират основата за 
създаването на цели нови отрасли и 
сектори.

Отворената наука с високи постижения 
е неразривно свързана с постигането на 
водещи в световен мащаб иновации. 
Като основни движещи сили за растежа 
на производителността,
сътрудничеството, богатството, 
устойчивото и екологичното развитие и 
социалния прогрес и приобщаване са 
определени промените в научния и 
технологичния модел. Историята 
показва тенденция такива промени в 
модела да се пораждат от научната база 
на публичния сектор преди да формират 
основата за създаването на цели нови 
отрасли и сектори.

Or. en

Изменение 618
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отворената наука с високи постижения 
е неразривно свързана с постигането на 
водещи в световен мащаб иновации. 
Като основни движещи сили за
растежа на производителността, 

Отворената наука с високи постижения 
е неразривно свързана с постигането на 
водещи в световен мащаб иновации. 
Като основни движещи сили за
устойчивия и приобщаващ растеж, 
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конкурентоспособността, богатството, 
устойчивото развитие и социалния 
прогрес са определени промените в 
научния и технологичния модел. 
Историята показва тенденция такива 
промени в модела да се пораждат от 
научната база на публичния сектор 
преди да формират основата за 
създаването на цели нови отрасли и 
сектори.

конкурентоспособността, богатството, 
устойчивото развитие и социалния 
прогрес са определени промените в 
научния и технологичния модел. 
Историята показва тенденция такива 
промени в модела да се пораждат от 
научната база на публичния сектор 
преди да формират основата за 
създаването на цели нови отрасли и 
сектори.

Or. en

Изменение 619
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните инвестиции в научни 
изследвания, особено чрез 
университетите и публичните 
научноизследователски организации и 
научноизследователски структури, 
често са насочени в по-дългосрочни и 
по-високорискови научни изследвания и
допълват дейността на частния сектор. 
Освен това те създават умения, ноухау и 
опит, нови научни инструменти и 
методики, както и мрежи, които да 
препредават най-новите познания.

Публичните инвестиции в научни
изследвания, особено чрез 
университетите и публичните 
научноизследователски организации и 
научноизследователски структури, 
често са насочени в по-дългосрочни и 
по-високорискови научни изследвания, 
които след това се допълват и
прилагат чрез дейността на частния 
сектор. Освен това те създават
висококвалифицирани човешки 
ресурси, ноухау и опит, нови научни 
инструменти и методики, както и 
мрежи, които да препредават най-
новите познания.

Or. en

Обосновка

Тежкото, сериозно и постоянно подценяване на ролята на човешките ресурси е 
парадоксално.

Изменение 620
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
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Предложение за решение
Приложение І – част I – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската наука и европейските 
изследователи продължават да бъдат все 
така в челните редици в много области. 
Това обаче не е позиция, която можем 
да приемаме за даденост. Налице са 
много доказателства, че с нарастването 
на темпото на научните изследвания, се 
увеличава и броят на държавите, които 
се конкурират да бъдат най-добрите. 
Традиционното предизвикателство от 
държави като САЩ сега се засилва от 
участието на икономически гиганти 
като Китай и Индия, от наскоро 
индустриализираните части от света и 
от всички държави, в които 
правителствата осъзнават 
многобройните и плодотворни ползи от 
инвестициите в научни изследвания.

Европейските изследователи и техните 
научни продукти продължават да бъдат 
все така в челните редици в много 
области. Това обаче не е позиция, която
може да се приеме за даденост. Налице 
са много доказателства, че с 
нарастването на темпото на научните 
изследвания, се увеличава и броят на 
държавите, които се конкурират да 
бъдат най-добрите. Традиционното 
предизвикателство от държави като 
САЩ сега се засилва от участието на 
икономически гиганти като Китай,
Индия и Южна Корея, от наскоро 
индустриализираните части от света и 
от всички държави, в които 
правителствата осъзнават 
многобройните и плодотворни ползи от 
инвестициите в научни изследвания.

Or. en

Изменение 621
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки че ЕС остава най-
мащабният източник на научни 
публикации в света, той е всъщност 
„масов производител“ на знания, със 
сравнително малко на брой спрямо 
размера си центрове с високи 
постижения, които да се открояват 
на световно равнище, като в голяма 
част от областите резултатите са 
средни и ниски. В сравнение със САЩ 
и до известна степен с Китай, ЕС все 

ЕС е един от най-мащабните 
източници на научни публикации в 
света. В сравнение със САЩ и до 
известна степен с Китай, ЕС следва
модела за „разпределени високи 
постижения“, при който ресурсите са 
разпределят между голям брой 
изследователи и научноизследователски 
институции. Друго предизвикателство е, 
че в много държави – членки на ЕС, 
публичният сектор все още не предлага 
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още следва модела за „разпределени 
високи постижения“, при който 
ресурсите са разпределят между голям 
брой изследователи и 
научноизследователски институции. 
Друго предизвикателство е, че в много 
държави — членки на ЕС, публичният 
сектор все още не предлага достатъчно 
привлекателни условия за най-добрите 
изследователи. Тези фактори 
затвърждават относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти.

достатъчно привлекателни условия за 
най-добрите изследователи. Тези 
фактори затвърждават относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти.

Or. en

Изменение 622
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки че ЕС остава най-мащабният 
източник на научни публикации в света,
той е всъщност „масов производител“ 
на знания, със сравнително малко на 
брой спрямо размера си центрове с 
високи постижения, които да се 
открояват на световно равнище, като
в голяма част от областите 
резултатите са средни и ниски. В 
сравнение със САЩ и до известна 
степен с Китай, ЕС все още следва 
модела за „разпределени високи 
постижения“, при който ресурсите са 
разпределят между голям брой 
изследователи и научноизследователски 
институции. Друго предизвикателство
е, че в много държави — членки на ЕС,
публичният сектор все още не 
предлага достатъчно привлекателни 
условия за най-добрите изследователи.
Тези фактори затвърждават
относителната непривлекателност на 

ЕС остава най-мащабният източник на 
научни публикации в света; той е 
всъщност „масов производител“ на 
знания, като все още следва модела за
„разпределени високи постижения“, при 
който ресурсите са разпределят между
относително голям брой 
изследователи и научноизследователски 
институции. Недалновидно е, че в 
много държави – членки на ЕС,
инвестициите в научни изследвания 
от страна на публичния сектор са под 
всякакъв приемлив праг и по този 
начин не се предлагат достатъчно 
привлекателни условия за най-добрите 
изследователи. Последните споменати
фактори ограничават относителната
привлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти.
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Европа в глобалната надпревара за 
привличане на научни таланти.

Or. en

Обосновка

Сериозно оспорваме модела за „разпределени високи постижения“ като отрицателен 
фактор за конкурентоспособност в световен план. Това твърдение категорично НЕ се 
основава на доказателства. В САЩ могат да съществуват „точки за високи 
постижения“ и в отдалечени университети и изследователски центрове. Освен това 
концепцията противоречи на политиките на повечето държави членки и асоциирани 
държави за „разпространяване на високи постижения“ във всички техни региони (вж. 
например политиката на Германия за нейната източна част).

Изменение 623
Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки че ЕС остава най-мащабният 
източник на научни публикации в света, 
той е всъщност „масов производител“ 
на знания, със сравнително малко на 
брой спрямо размера си центрове с 
високи постижения, които да се 
открояват на световно равнище, като в 
голяма част от областите резултатите са 
средни и ниски. В сравнение със САЩ и 
до известна степен с Китай, ЕС все още 
следва модела за „разпределени високи 
постижения“, при който ресурсите са 
разпределят между голям брой 
изследователи и научноизследователски 
институции. Друго предизвикателство е, 
че в много държави — членки на ЕС, 
публичният сектор все още не предлага 
достатъчно привлекателни условия за 
най-добрите изследователи. Тези 
фактори затвърждават относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти.

Въпреки че ЕС остава най-мащабният 
източник на научни публикации в света, 
той е всъщност „масов производител“ 
на знания, със сравнително малко на 
брой спрямо размера си центрове с 
високи постижения, които да се 
открояват на световно равнище, като в 
голяма част от областите резултатите са 
средни и ниски. В сравнение със САЩ и 
до известна степен с Китай, ЕС все още 
следва модела за „разпределени високи 
постижения“, при който ресурсите са 
разпределят между голям брой 
изследователи и научноизследователски 
институции. Друго предизвикателство е, 
че в много държави – членки на ЕС, 
публичният сектор все още не предлага 
достатъчно привлекателни условия за 
най-добрите изследователи. Тези 
фактори затвърждават относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти. Ето защо програмата 
„Хоризонт Европа“ следва да бъде 
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предназначена за по-нататъшен 
напредък по отношение на високите 
европейски постижения.

Or. en

Изменение 624
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средата на световните научни 
изследвания се изменя драстично и 
става все по-многостранна в резултат на 
нарастващия брой страни с бързо 
развиващи се икономики, особено 
Китай, които разширяват своята научна 
дейност. Докато през 2000 г. ЕС и 
Съединените щати общо са 
представлявали почти две трети от 
световните разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност, този дял е спаднал до по-малко 
от половината до 2013 г.

Средата на световните научни 
изследвания се изменя драстично и 
става все по-многостранна в резултат на 
нарастващия брой страни с бързо 
развиващи се икономики, особено 
Китай, които разширяват своята научна 
дейност. Докато през 2000 г. ЕС и 
Съединените щати общо са 
представлявали почти две трети от 
световните разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност, този дял е спаднал до по-малко 
от половината до 2013 г.
Сравнителният доклад за иновациите 
за 2018 г. потвърждава, че 
публичните разходи за НИРД в целия 
ЕС остават под нивата от 2010 г. и 
това не е достатъчно за постигането 
на постоянната цел за отделяне на 
3% от БВП за НИРД.

Or. en

Изменение 625
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕНС подпомага най-добрите
изследователи с гъвкаво дългосрочно 
финансиране, за да извършват 
новаторски високорискови, но 
многообещаващи научни изследвания. 
Той действа автономно начело с Научен 
съвет, съставен от учени, инженери и 
представители на академичната 
общност, ползващи се с добро име, 
подходящ опит и различен произход. 
ЕНС може да се възползва от по-широк 
кръг от таланти и идеи, отколкото би 
било възможно за всяка национална 
схема, като засилва високите 
постижения чрез конкуренция между 
най-добрите изследователи и идеи.

ЕНС подпомага талантливи
изследователи с гъвкаво дългосрочно 
финансиране, за да извършват 
новаторски високорискови, но 
многообещаващи научни изследвания. 
Той действа автономно начело с
балансиран по отношение на 
участието на мъже и жени, както и 
на включените дисциплини Научен 
съвет, съставен от учени, инженери и 
представители на академичната 
общност, ползващи се с добро име, 
подходящ опит и различен произход. 
ЕНС може да се възползва от по-широк 
кръг от таланти и идеи, отколкото би 
било възможно за всяка национална 
схема, като засилва
висококачествените изследвания във 
всички области на науката чрез 
конкуренция и сътрудничество между 
най-добрите изследователи и идеи в 
името на напредъка на цялото 
човешко общество.

Or. en

Изменение 626
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Евжен Тошеновски

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕНС подпомага най-добрите 
изследователи с гъвкаво дългосрочно 
финансиране, за да извършват 
новаторски високорискови, но 
многообещаващи научни изследвания. 
Той действа автономно начело с Научен 
съвет, съставен от учени, инженери и 
представители на академичната 
общност, ползващи се с добро име, 
подходящ опит и различен произход. 
ЕНС може да се възползва от по-широк 

ЕНС подпомага най-добрите 
изследователи, като отделя специално 
внимание на младите изследователи,
с гъвкаво дългосрочно финансиране, за 
да извършват новаторски 
високорискови, но многообещаващи 
научни изследвания. Той действа 
автономно начело с Научен съвет, 
съставен от учени, инженери и 
представители на академичната 
общност, ползващи се с добро име, 
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кръг от таланти и идеи, отколкото би 
било възможно за всяка национална 
схема, като засилва високите 
постижения чрез конкуренция между 
най-добрите изследователи и идеи.

подходящ опит и различен произход. 
ЕНС може да се възползва от по-широк 
кръг от таланти и идеи, отколкото би 
било възможно за всяка национална 
схема, като засилва високите 
постижения чрез конкуренция между 
най-добрите изследователи и идеи.

Or. en

Изменение 627
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансираните от ЕНС изследвания за 
разширяване на границите на 
познанието имат значително пряко
въздействие под формата на напредък 
на границите на познанието, като 
откриват път към нови и често 
неочаквани научни и технологични
резултати и нови области за научни 
изследвания. На свой ред това поражда
принципно нови идеи, които насърчават 
иновациите, стопанската 
изобретателност и справянето с 
обществените предизвикателства. ЕНС 
има също така и структурно въздействие 
— той повишава качеството на 
европейската научноизследователска 
система до по-висока степен от пряко 
финансираните от него изследователи и 
действия. Финансираните от ЕНС 
действия и изследователи поставят 
вдъхновяваща цел пред изследванията 
за разширяване на границите на 
познанието в Европа, с което увеличават 
нейната популярност и я правят по-
привлекателно място за работа и 
сътрудничество за най-добрите 
изследователи от цял свят. 
Престижността на приема на 
получатели на безвъзмездни средства от 

Финансираните от ЕНС изследвания за 
разширяване на границите на 
познанието следва да имат значително 
въздействие под формата на напредък 
на границите на познанието, като 
откриват път към нови и често 
неочаквани научни, технологични и
общественозначими резултати и нови 
области за научни изследвания. На свой 
ред това може да породи принципно 
нови идеи, които насърчават 
иновациите, стопанската 
изобретателност и справянето с 
обществените предизвикателства. ЕНС 
има също така и структурно въздействие 
– той повишава качеството на 
европейската научноизследователска 
система до по-висока степен от пряко 
финансираните от него изследователи и 
действия. Финансираните от ЕНС 
действия и изследователи поставят 
вдъхновяваща цел пред изследванията 
за разширяване на границите на 
познанието в Европа, с което увеличават 
нейната популярност и я правят по-
привлекателно място за работа и 
сътрудничество за най-добрите 
изследователи от цял свят. 
Престижността на приема на 
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ЕНС създава конкуренция между 
университетите и 
научноизследователските организации в 
Европа, във връзка с предлагането на 
най-привлекателните условия за най-
добрите изследователи, и може косвено 
да им съдейства при оценяването на 
техните относителни силни и слаби 
страни, както и да доведе до реформи.

получатели на безвъзмездни средства от 
ЕНС създава конкуренция между 
университетите и 
научноизследователските организации в 
Европа, във връзка с предлагането на 
най-привлекателните условия за най-
добрите изследователи, и може косвено 
да им съдейства при оценяването на 
техните относителни силни и слаби 
страни, както и да доведе до реформи.

Or. en

Обосновка

Висококачествените водещи научни изследвания в социалните и хуманитарните науки 
следва никога да не бъдат забравяни.

Изменение 628
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разликата между резултатите от 
научноизследователската дейност на 
САЩ и държавите от ЕС е намаляла 
през последните 10 години след 
създаването на ЕНС. ЕНС финансира 
относително малък процент от научните 
изследвания в Европа, но постигнатото 
научно въздействие е относително 
високо. Средният индекс на цитиране на 
научните изследвания, подпомагани от 
ЕНС, е сравним с този на елитните 
университети за научни изследвания в 
света. Резултатите от научните 
изследвания, финансирани от ЕНС, са
изключително високи в сравнение с
най-големите в света организации, 
финансиращи научни изследвания. ЕНС 
подпомага много научни изследвания за 
разширяване на границите на 
познанието в множество 
научноизследователски области, които 

ЕНС финансира относително малък 
процент от научните изследвания в
Европа, но постигнатото научно 
въздействие е относително високо. 
Средният индекс на цитиране на 
научните изследвания, подпомагани от 
ЕНС, е сравним с този на елитните 
университети за научни изследвания в 
света. Резултатите от научните 
изследвания, финансирани от ЕНС, са
сравними и в някои случаи по-високи 
от тези на най-големите в света 
организации, финансиращи научни 
изследвания. ЕНС подпомага много 
научни изследвания за разширяване на 
границите на познанието в множество 
научноизследователски области, които 
са получили най-голям брой цитирания, 
включително в нововъзникващите 
области.
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са получили най-голям брой цитирания, 
включително в нововъзникващите 
области. Въпреки че финансирането 
от ЕНС е насочено към изследвания за 
разширяване на границите на 
познанието, в резултат от него бяха 
регистрирани значителен брой 
патенти.

Or. en

Обосновка

Предвид незначителния относителен брой на получатели на безвъзмездни средства от 
ЕНС с оглед на броя на изследователите, да се приписва на ЕНС системно 
въздействие за намаляване на разликата в резултатите от научноизследователската 
дейност между ЕС и САЩ е честно казано нереалистично.

Изменение 629
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Има ясни доказателства, че със своите 
покани за представяне на предложения 
ЕНС привлича и финансира отлични 
изследователи, а в резултат от 
действията по ЕНС се стига до голям 
брой влиятелни научноизследователски 
открития с висока степен на 
въздействие във нововъзникващи 
области, водещи до пробив и 
значителни научни постижения. 
Дейността на получателите на 
безвъзмездни средства от ЕНС също 
така е подчертано 
интердисциплинарна, а те си 
сътрудничат на международно равнище 
и публикуват своите резултати с 
отворен достъп във всички сфери на 
научните изследвания, включително 
социални и хуманитарни науки.

Има ясни доказателства, че със своите 
покани за представяне на предложения 
ЕНС привлича и финансира отлични 
изследователи, както и че в резултат от 
действията по ЕНС се стига до голям 
брой влиятелни научноизследователски 
открития с висока степен на 
въздействие във нововъзникващи 
области, водещи до пробив и 
значителни научни постижения. 
Дейността на получателите на 
безвъзмездни средства от ЕНС си 
сътрудничат на международно равнище 
и публикуват своите резултати с 
отворен достъп във всички сфери на 
научните изследвания, включително 
социални и хуманитарни науки. Очаква 
се също така дейността на 
получателите на безвъзмездни 
средства от ЕНС да стане 
подчертано интердисциплинарна.
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Or. en

Обосновка

Интердисциплинарността е амбициозна и заслужаваща усилия цел, но засега е далеч 
от действителността.

Изменение 630
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, вследствие на силния 
съревнователен елемент, вече има 
доказателства за по-дълготрайното 
въздействие на безвъзмездните средства 
от ЕНС върху кариерното развитие, 
обучението на висококвалифицирани
докторанти и постдокторанти, 
повишаването на глобалната видимост и 
престижа на европейските научни 
изследвания и върху националните 
системи за научни изследвания. Този 
ефект е особено ценен в модела за 
разпределени високи постижения на ЕС, 
тъй като статусът на финансиран от 
ЕНС може да замени и да служи като
по-точен индикатор за качество на 
научните изследвания, отколкото
признанието, основано на статуса на 
институциите. Така амбициозните 
личности, институции, региони и 
държави имат възможност да поемат 
инициатива и да разширят 
научноизследователските профили, в 
които са особено успешни.

Също така, вследствие на силния 
съревнователен елемент, има 
доказателства за по-дълготрайното 
въздействие на безвъзмездните средства 
от ЕНС върху кариерното развитие, 
обучението на висококвалифицирани
признати изследователи и лица,
притежаващи докторска степен,
повишаването на глобалната видимост и 
престижа на европейските научни 
изследвания и върху националните 
системи за научни изследвания. Този 
ефект е особено ценен в модела за 
разпределени високи постижения на ЕС, 
тъй като статусът на финансиран от 
ЕНС може да замени и да служи като
надежден и опростен индикатор за 
качество на научните изследвания
вместо други използвани 
понастоящем индикатори. Така 
амбициозните личности, институции, 
региони и държави имат възможност да 
поемат инициатива и да разширят 
научноизследователските профили, в 
които са особено успешни.

Or. en

Обосновка

Следва да приемем по-общоприето и по-европейско определение за профилите за 
кариерно развитие в областта на научните изследвания 
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(https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors).

Предложеният индикатор, основан на получени безвъзмездни средства от ЕНС, при 
всички случи ще е индикатор за „статуса“ на институциите. Ето защо предлагаме 
изменение на съответното изречение.

Изменение 631
Ашли Фокс, Антия Макинтайър, Евжен Тошеновски, Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за решение
Приложение І – 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 
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.

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 
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 е 
налице баланс между фундаментални, 
приложни и транслационни научни 
изследвания и развойна дейност с цел 
осигуряване на ефикасно и бързо 
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превръщане на новите открития в 
реални технологии и търговски 
продукти.

Or. en

Изменение 632
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – 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 
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.

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, 
екологично и икономическо 
въздействие, с което ще се постави ясна 
и вдъхновяваща цел пред изследванията 
за разширяване на 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 притежаващи 
голям талант изследователи извън 
Европа. ЕНС предоставя финансиране в 
съответствие със следните утвърдени 
принципи. Висококачествените 
изследвания с най-голямо очаквано 
въздействие върху напредъка на 
науката са единственият критерий за 
отпускането на безвъзмездни средства 
от ЕНС. ЕНС функционира на принципа
„от долу нагоре“ без предварително 
определени приоритети.

Or. en
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Обосновка

Формулировката „Високите научни постижения са единственият критерий...“ освен 
че поставя отново във фокуса концепцията за „високи постижения“, която, както 
неколкократно беше посочено по-рано, не може да бъде измерена (докато качеството 
може) и следователно не може да бъде критерий, противоречи на посоченото в 
параграфите относно въздействието (във възможно най-широк смисъл) от страна на 
ЕНС, както и в първата част на настоящата алинея. Ето защо предлагаме изменение 
на съответното изречение.

Изменение 633
Патриция Тоя

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 
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
„отдолу нагоре“ без предварително 
определени приоритети.

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, 
икономическо и екологично
въздействие, с което ще се постави ясна 
и вдъхновяваща цел пред изследванията 
за разширяване на 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.
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Or. it

Обосновка

Екологичното измерение следва да бъде взето предвид: 25% от програмата 
„Хоризонт Европа“ трябва да бъдат посветени на околната среда.

Изменение 634
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – 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 
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
„отдолу нагоре“ без предварително 
определени приоритети.

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,
икономическо и свързано с климата
въздействие, с което ще се постави ясна 
и вдъхновяваща цел пред изследванията 
за разширяване на 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.

Or. en
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Изменение 635
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус, Мариза Матиаш

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Изследователи в началото на 
своята кариера с отлични идеи, за да
осъществят прехода към 
независимост, като укрепват 
собствения си научноизследователски 
екип или програма;

– На изследователи в началото и 
средата на своята кариера се 
предоставят усъвършенствани 
инструменти, за да развият или 
консолидират изследователските си 
екипи и линии, и по този начин се 
улеснява техният преход към 
независимост в най-продуктивния 
етап от тяхното кариерно развитие;

Or. en

Изменение 636
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Изследователи в началото на 
своята кариера с отлични идеи, за да 
осъществят прехода към независимост, 
като укрепват собствения си 
научноизследователски екип или 
програма;

– Изследователи в началото на 
своята кариера и млади изследователи
с отлични идеи, за да осъществят 
прехода към независимост, като 
укрепват собствения си 
научноизследователски екип или 
програма, включително преходни 
дейности от МСК към ЕНС (преди 
установяването на ЕНС);

Or. en
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Изменение 637
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Изследователи в началото на 
своята кариера с отлични идеи, за да 
осъществят прехода към независимост, 
като укрепват собствения си 
научноизследователски екип или 
програма;

– Изследователи в началото на 
своята кариера с отлични идеи в която 
и да е от областите на научни 
изследвания, било основна или 
приложна, за да осъществят прехода 
към независимост, като укрепват 
собствения си научноизследователски 
екип или програма;

Or. en

Изменение 638
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Изследователи в началото на 
своята кариера с отлични идеи, за да 
осъществят прехода към независимост, 
като укрепват собствения си 
научноизследователски екип или 
програма;

– Признати изследователи с 
отлични идеи, за да осъществят прехода 
към независимост, като укрепват 
собствения си научноизследователски 
екип или програма;

Or. en

Обосновка

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Изменение 639
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
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Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.1 – параграф 2 –
точка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще установи общата научна 
стратегия за ЕНС в контекста на 
научните възможности и европейските 
научни нужди;

– ще установи общата научна 
стратегия за ЕНС, съгласувана със 
стратегическия план на „Хоризонт 
Европа“, в контекста на научните 
възможности и европейските научни 
нужди;

Or. en

Обосновка

Ако тя е част от рамковата програма, трябва да бъде такава, в противен случай 
следва да стане изцяло независима програма с други финансови източници и основана 
на друга законодателна инициатива.

Изменение 640
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.1 – параграф 2 –
точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще гарантира, че безвъзмездните 
средства от ЕНС се усвояват по 
опростени и прозрачни процедури, 
които запазват акцента върху високите 
постижения, насърчават 
инициативността и съчетават гъвкавост 
и отчетност като постоянно наблюдават 
качеството на дейностите и 
изпълнението;

– ще гарантира, че безвъзмездните 
средства от ЕНС се усвояват по 
опростени и прозрачни процедури, 
които запазват акцента високото 
научно качество, насърчават 
инициативността и съчетават гъвкавост 
и отчетност като постоянно наблюдават 
качеството на дейностите и 
изпълнението;

Or. en

Изменение 641
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.1 – параграф 2 –
точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще преглежда и оценява 
постиженията на ЕНС и качеството и 
влиянието на финансираните от ЕНС 
научни изследвания, и ще прави 
препоръки за коригиращи или бъдещи 
действия;

– ще преглежда и оценява 
постиженията на ЕНС и качеството и 
влиянието на финансираните от ЕНС 
научни изследвания, и ще прави 
препоръки за коригиращи или бъдещи 
действия; в т.ч. ще изисква внесените 
предложения да имат отношение към 
климата, когато Програмата 
постига под 50% целта за свързаните 
с климата разходи, както се изисква в 
член 6б (нов) от [Регламента за 
създаване на Рамковата програма];

Or. en

Изменение 642
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.1 – параграф 2 –
точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще преглежда и оценява
постиженията на ЕНС и качеството и 
влиянието на финансираните от ЕНС 
научни изследвания, и ще прави
препоръки за коригиращи или бъдещи 
действия;

– периодично ще подлага на 
външен преглед и оценка постиженията 
на ЕНС и качеството и влиянието на 
финансираните от ЕНС научни 
изследвания, и съответно ще приема
препоръки и ще изготвя насоки за 
коригиращи или бъдещи действия;

Or. en

Обосновка

Както беше посочено по-рано, прегледът и оценката на резултатите на ЕНС не 
могат да бъдат възложени на самия ЕНС. Това е основна концепция за добра 
административна практика.
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Изменение 643
Мариза Матиаш, Соледад Кабесон Руис, Неоклис Силикиотис, Лола Санчес 
Калдентей

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на ЕНС ще се установи в 
Брюксел за срока на изпълнение на 
длъжността и ще посвещава голямата 
част от времето си1 на работата на 
ЕНС. Той/тя ще получава 
възнаграждение, съизмеримо с това на 
висшето ръководство на Комисията, 
което ще се изплаща от 
специализираната изпълнителна 
структура заедно с необходимата 
подкрепа за изпълнението на 
задълженията му/ѝ.

Председателят на ЕНС ще се установи в 
Брюксел за срока на изпълнение на 
длъжността и следва да е ангажиран на
работно време с работата на ЕНС. 
Той/тя ще получава възнаграждение, 
съизмеримо с това на висшето 
ръководство на Комисията, което ще се 
изплаща от специализираната 
изпълнителна структура заедно с 
необходимата подкрепа за изпълнението 
на задълженията му/ѝ.
Той/тя следва да не представлява 
каквито и да било публични или 
частни институции на равнище 
управителен съвет, както и да не 
участва в каквито и да било 
дейности, които могат да доведат до 
конфликт на интереси по отношение 
на неговите/нейните задължения 
като председател на ЕНС.

_________________

1 По принцип поне 80%.

Or. en

Изменение 644
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специализираната структура за 
изпълнение ще отговаря за всички 
аспекти на административното 

Специализираната структура за 
изпълнение ще отговаря за всички 
аспекти на административното 
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изпълнение и привеждане на програмата 
в изпълнение, така както е предвидено в 
годишната работна програма. Тя по-
специално ще изпълнява процедурите за 
оценка, партньорската проверка и 
процеса на подбор съгласно стратегията, 
установена от научния съвет, и ще 
осигурява финансовото и научното 
управление на безвъзмездните средства. 
Специализираната изпълнителна 
структура ще подпомага Научния съвет 
при изпълнението на всичките му
гореизброени задължения, включително
разработването на научната му 
стратегия, наблюдението на дейността
и прегледа и оценката на 
постиженията на ЕНС, както и 
дейностите по комуникация и 
популяризация, както и ще осигурява 
достъп до необходимите документи и 
данни, с които разполага, и ще 
уведомява Научния съвет за своята 
дейност.

изпълнение и привеждане на програмата 
в изпълнение, така както е предвидено в 
годишната работна програма. Тя по-
специално ще изпълнява процедурите за 
оценка, партньорската проверка и 
процеса на подбор съгласно стратегията, 
установена от научния съвет, и ще 
осигурява финансовото и научното 
управление на безвъзмездните средства. 
Специализираната изпълнителна 
структура ще подпомага Научния съвет 
при изпълнението на неговите
гореизброени задължения, включително 
наблюдението на дейността, както и 
дейностите по комуникация и 
популяризация, както и ще осигурява 
достъп до необходимите документи и 
данни, с които разполага, и ще 
уведомява Научния съвет за своята 
дейност.

Or. en

Обосновка

Участието на специализираната изпълнителна структура в „разработването на 
научната стратегия на ЕНС“ изглежда напълно неуместно. Освен това, както вече 
беше посочено, прегледът и оценката на постиженията на ЕНС следва да бъдат 
възложени на външен орган.

Изменение 645
Евжен Тошеновски

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – параграф 1 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще осигурява приемствеността в 
специализираната изпълнителна 
структура и ще определя нейните 
задачи и задължения, като взема 
предвид мнението на научния съвет;

– ще наблюдава приемствеността в 
специализираната изпълнителна 
структура и ще осигурява нейните 
задачи и задължения, като взема 
предвид мнението на научния съвет;
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Or. en

Изменение 646
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – параграф 1 – тире 
5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще осигури своевременното 
приемане на работната програма, 
позициите относно методиката на 
изпълнение и необходимите правила за 
прилагане, както е предвидено в 
Правилника на ЕНС за подаване на 
заявления и в образеца за споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства 
от ЕНС, отчитайки вижданията на 
научния съвет;

– ще осигури своевременното 
приемане на работната програма, 
позициите относно методиката на 
изпълнение и необходимите правила за 
прилагане, както е предвидено в 
Правилника на ЕНС за подаване на 
заявления и в образеца за споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства 
от ЕНС, отчитайки вижданията на 
научния съвет и на стратегическия 
план за „Хоризонт Европа“;

Or. en

Изменение 647
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – параграф 1 – тире 
7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като отговорник за общото 
изпълнение на Рамковата програма за 
научни изследвания ще наблюдава 
специализираната изпълнителна 
структура.

– като отговорник за общото 
изпълнение на Рамковата програма за 
научни изследвания ще наблюдава 
специализираната изпълнителна 
структура, както и резултатите във 
връзка с приноса към постигането на 
целта от 50% за разходите, свързани 
с климата, в съответствие с член 6б 
(нов) от [Регламента за създаване на 
Рамковата програма].
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Изменение 648
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – параграф 1 – тире 
7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като отговорник за общото 
изпълнение на Рамковата програма за 
научни изследвания ще наблюдава 
специализираната изпълнителна 
структура.

– като отговорник за общото 
изпълнение на Рамковата програма за 
научни изследвания ще наблюдава
дейността на Научния съвет и на
специализираната изпълнителна 
структура.

Or. en

Изменение 649
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа има нужда от
висококвалифициран и гъвкав човешки
капитал в научните изследвания и 
иновациите, който се адаптира лесно 
и намира устойчиви решения на 
бъдещите предизвикателства, например 
големите демографски промени в 
Европа. За да осигурят високи 
постижения, изследователите трябва 
да бъдат мобилни, да си сътрудничат и 
да разпространяват знания в различни 
държави, сектори и дисциплини, да 
имат правилното съчетание на знания и 
умения, за да се справят с обществените 
предизвикателства и да подкрепят 
иновациите.

Европа има нужда от значителен в 
количествено отношение фонд от
висококвалифицирани и гъвкави
човешки ресурси в научните 
изследвания и иновациите, които се 
адаптират лесно и намира устойчиви 
решения на настоящите и бъдещите 
предизвикателства за обществото, 
например големите демографски 
промени в Европа. За да осигурят най-
високо качество, изследователите 
трябва да бъдат мобилни, да си 
сътрудничат и да разпространяват 
знания в различни държави, сектори и 
дисциплини, да имат правилното 
съчетание на знания и умения, за да се 
справят с обществените 
предизвикателства и да подкрепят 
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иновациите.

Or. en

Изменение 650
Гунар Хьокмарк

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа има нужда от 
висококвалифициран и гъвкав човешки 
капитал в научните изследвания и 
иновациите, който се адаптира лесно и 
намира устойчиви решения на бъдещите 
предизвикателства, например големите 
демографски промени в Европа. За да 
осигурят високи постижения, 
изследователите трябва да бъдат 
мобилни, да си сътрудничат и да 
разпространяват знания в различни 
държави, сектори и дисциплини, да 
имат правилното съчетание на знания и 
умения, за да се справят с обществените 
предизвикателства и да подкрепят 
иновациите.

Европа има нужда от 
висококвалифициран и гъвкав човешки 
капитал в научните изследвания и 
иновациите, който се адаптира лесно и 
намира устойчиви решения на бъдещите 
предизвикателства, например големите 
демографски промени в Европа. За да 
осигурят високи постижения, 
изследователите трябва да бъдат 
мобилни, да имат пълен достъп до 
висококачествена инфраструктура, 
да си сътрудничат и да разпространяват 
знания в различни държави, сектори и 
дисциплини, да имат правилното 
съчетание на знания и умения, за да се 
справят с обществените 
предизвикателства и да подкрепят 
иновациите.

Or. en

Изменение 651
Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Соледад Кабесон Руис, Лола Санчес 
Калдентей

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмите за мобилност ще 
гарантират действително равни 
възможности за мъжете и жените и 
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включват конкретни мерки за 
отстраняване на пречките пред 
мобилността на жените 
изследователи.

Or. en

Изменение 652
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска, Йежи Бузек, Алгирдас Саударгас, Януш Левандовски

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 
до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 
Тази потребност е особено остра в 
извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 
положи още усилия да привлече повече 
млади хора към кариера в научните 
изследвания, да привлече изследователи 
от трети държави, да задържи своите 
изследователи и да приеме обратно в 
Европа европейските учени, които 
работят другаде. Освен това, за да се 
осигурят мащабни високи постижения, 
условията на работа на изследователите 
трябва да бъдат допълнително 
подобрени в цялото Европейско 
научноизследователско пространство
(ЕНП). В този смисъл са необходими 
по-силни връзки най-вече с 
Европейското пространство за 
образование (ЕПО), Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 
до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 
Тази потребност е особено остра в 
извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 
положи още усилия да привлече повече 
млади хора към кариера в научните 
изследвания, да привлече изследователи 
от трети държави, да задържи своите 
изследователи и да приеме обратно в 
Европа европейските учени, които 
работят другаде.
За постигането на тази цел следва да 
се обърне внимание на схемите за 
улесняване на баланса между 
семейния и професионалния живот, 
включително добавянето на по-
голяма гъвкавост за изследователите 
от двата пола, за да се улесни 
съчетаването на професионалния и 
семейния живот. Осигуряването на 
пълноценно равенство между 
половете във всички сектори, 
включително науката, технологиите 
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и иновациите, е съществено условие 
за глобалното икономическо 
развитие. Освен това, за да се осигурят
полезни взаимодействия и мащабни 
високи постижения, знакът „Печат за 
високи постижения“ ще продължи да 
се прилага за предложения по 
действията „Мария Склодовска-
Кюри“; условията на работа на 
изследователите трябва да бъдат 
допълнително подобрени в цялото 
Европейско научноизследователско 
пространство (ЕНП), включително чрез 
премахване на разликите във 
възнаграждението на 
изследователите от различни 
държави – членки на ЕС, участващи в 
проекти по рамковите програми на 
ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите. В този 
смисъл са необходими по-силни връзки 
най-вече с Европейското пространство 
за образование (ЕПО), Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

Or. en

Изменение 653
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 
до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 
до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 
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Тази потребност е особено остра в 
извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 
положи още усилия да привлече повече 
млади хора към кариера в научните 
изследвания, да привлече изследователи 
от трети държави, да задържи своите 
изследователи и да приеме обратно в 
Европа европейските учени, които 
работят другаде. Освен това, за да се 
осигурят мащабни високи постижения, 
условията на работа на изследователите 
трябва да бъдат допълнително 
подобрени в цялото Европейско 
научноизследователско пространство
(ЕНП). В този смисъл са необходими 
по-силни връзки най-вече с 
Европейското пространство за 
образование (ЕПО), Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

Тази потребност е особено остра в 
извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 
положи още усилия да привлече повече 
млади хора към кариера в научните 
изследвания, да привлече изследователи 
от трети държави, да задържи своите 
изследователи и да приеме обратно в 
Европа европейските учени, които 
работят другаде. За постигането на 
тази цел следва да се обърне внимание 
на схемите за улесняване на баланса 
между семейния и професионалния 
живот. Осигуряването на пълноценно 
равенство между половете във всички 
сектори, включително науката, 
технологиите и иновациите, е 
съществено условие за глобалното 
икономическо развитие. Освен това, за 
да се осигурят мащабни високи 
постижения, условията на работа на 
изследователите трябва да бъдат 
допълнително подобрени в цялото 
Европейско научноизследователско 
пространство (ЕНП). В този смисъл са 
необходими по-силни връзки най-вече с 
Европейското пространство за 
образование (ЕПО), Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

Or. en

Изменение 654
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 
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до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 
Тази потребност е особено остра в 
извънакадемичния сектор. ЕС трябва да
положи още усилия да привлече повече 
млади хора към кариера в научните 
изследвания, да привлече изследователи 
от трети държави, да задържи своите 
изследователи и да приеме обратно в 
Европа европейските учени, които 
работят другаде. Освен това, за да се 
осигурят мащабни високи постижения, 
условията на работа на изследователите 
трябва да бъдат допълнително 
подобрени в цялото Европейско 
научноизследователско пространство
(ЕНП). В този смисъл са необходими 
по-силни връзки най-вече с 
Европейското пространство за 
образование (ЕПО), Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 
Тази потребност е особено остра в 
извънакадемичния сектор. ЕС трябва да
увеличи усилията си да привлече 
повече млади хора към кариера в 
научните изследвания, да привлече 
изследователи от трети държави, да 
задържи своите изследователи и да 
приеме обратно в Европа европейските 
учени, които работят другаде. Освен 
това, за да се осигурят мащабни високи 
постижения и участие в програми и 
дейности за висококачествени 
изследвания и иновации, условията на 
работа на изследователите трябва да 
бъдат допълнително подобрени в цялото
Европейско научноизследователско 
пространство (ЕНП). В този смисъл са 
необходими по-силни връзки най-вече с 
Европейското пространство за 
образование (ЕПО), Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

Or. en

Изменение 655
Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Лола Санчес Калдентей

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 
до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 
Тази потребност е особено остра в 

Европа е движеща сила в науката и има 
около 1,8 млн. изследователи, които 
работят в хиляди университети, научни 
центрове и дружества, които са лидери в 
световен мащаб. Изчислено е обаче, че 
ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-
малко един милион нови изследователи 
до 2027 г., за да постигне поставените 
цели за увеличени инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 
Тази потребност е особено остра в 
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извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 
положи още усилия да привлече повече 
млади хора към кариера в научните 
изследвания, да привлече 
изследователи от трети държави, да
задържи своите изследователи и да 
приеме обратно в Европа европейските 
учени, които работят другаде. Освен 
това, за да се осигурят мащабни високи 
постижения, условията на работа на 
изследователите трябва да бъдат 
допълнително подобрени в цялото 
Европейско научноизследователско 
пространство (ЕНП). В този смисъл са 
необходими по-силни връзки най-вече с 
Европейското пространство за 
образование (ЕПО), Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 
положи още усилия да привлече повече 
млади хора към кариера в научните 
изследвания, да задържи своите 
изследователи и да приеме обратно в 
Европа европейските учени, които 
работят другаде. Освен това, за да се 
осигурят мащабни високи постижения, 
условията на работа на изследователите 
трябва да бъдат допълнително 
подобрени в цялото Европейско 
научноизследователско пространство
(ЕНП). В този смисъл са необходими 
по-силни връзки най-вече с 
Европейското пространство за 
образование (ЕПО), Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ+).

Or. en

Изменение 656
Гунар Хьокмарк

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията „Мария Склодовска-Кюри“
(МСК) са насочени към високи 
постижения в научните изследвания, 
които са изцяло в посока „отдолу
нагоре”, отворени за всички сфери на 
научните изследвания — от 
фундаменталните научни изследвания 
до навлизането на пазара и 
иновационните услуги. Тук попадат 
научноизследователските сфери, 
обхванати от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия (Евратом). Запазва се
възможността в случай на конкретна 
нужда да се акцентира върху 

Действията „Мария Склодовска-Кюри“
(МСК) са насочени към високи 
постижения в научните изследвания, 
които са изцяло в посока „от долу
нагоре”, отворени за всички сфери на 
научните изследвания – от 
фундаменталните научни изследвания 
до навлизането на пазара и 
иновационните услуги. Тук попадат 
научноизследователските сфери, 
обхванати от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия (Евратом). За целта се запазва 
възможността да се използват 
допълнителни източници на 
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определени дейности по програмата, 
засягащи определени обществени 
предизвикателства (в т.ч. 
идентифицирани мисии), видове 
научни изследвания и иновации, 
институции или географски райони, с 
цел да се реагира на изменението на 
европейските изисквания по 
отношение на уменията, научните 
изследвания, обучението, 
професионалното развитие и обмена 
на знания.

финансиране.

Or. en

Изменение 657
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията „Мария Склодовска-Кюри“
(МСК) са насочени към високи 
постижения в научните изследвания, 
които са изцяло в посока „отдолу
нагоре”, отворени за всички сфери на 
научните изследвания — от 
фундаменталните научни изследвания 
до навлизането на пазара и 
иновационните услуги. Тук попадат 
научноизследователските сфери, 
обхванати от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия (Евратом). Запазва се 
възможността в случай на конкретна 
нужда да се акцентира върху 
определени дейности по програмата, 
засягащи определени обществени 
предизвикателства (в т.ч.
идентифицирани мисии), видове 
научни изследвания и иновации, 
институции или географски райони, с 
цел да се реагира на изменението на 

Действията „Мария Склодовска-Кюри“
(МСК) са насочени към
висококачествени научни изследвания 
в посока „от долу нагоре”, които са
отворени за всички сфери – от 
фундаменталните научни изследвания 
до навлизането на пазара и 
иновационните услуги. Тук попадат 
научноизследователските сфери, 
обхванати от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия (Евратом). Запазва се 
възможността в случай на конкретна 
нужда да се акцентира върху 
определени дейности по програмата, 
засягащи определени обществени 
предизвикателства (в т.ч.
идентифицираните мисии), видове 
научни изследвания и иновации, 
институции или географски райони, с 
цел да се реагира на изменението на 
европейските изисквания по отношение 
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европейските изисквания по отношение 
на уменията, научните изследвания, 
обучението, професионалното развитие 
и обмена на знания.

на уменията, научните изследвания, 
обучението, професионалното развитие 
и обмена на знания.

Or. en

Изменение 658
Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Соледад Кабесон Руис, Лола Санчес 
Калдентей

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност предоставя 
отлично и иновативно следдипломно 
обучение на изследователи в начален 
етап на тяхната кариера чрез 
междудисциплинарни проекти или 
програми за докторантура, даващи 
възможност на изследователите да 
разработват своя 
научноизследователска учебна 
програма, с участието на 
университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-
икономически групи от различни 
държави. Това ще развие и подобри 
перспективите за професионално 
израстване на младите изследователи 
след дипломиране както в публичния, 
така и в частния сектор.

Or. en

Изменение 659
Гунар Хьокмарк

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5



AM\1159886BG.docx 67/105 PE625.595v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията МСК са основният 
инструмент на равнището на ЕС за 
привличане към Европа на 
изследователи от трети държави, с което 
се оказва съществен принос към 
глобалното сътрудничество в научните 
изследвания и иновациите. 
Доказателствата сочат, че МСК не само 
имат положително влияние върху 
лицата, организациите и на системно 
равнище, но също така са източник на 
научноизследователски резултати, 
които водят до пробив и са с висока 
степен на въздействие, като 
същевременно допринасят положително 
за справянето с обществените и 
стратегическите предизвикателства. 
Дългосрочните инвестиции в хора имат 
възвращаемост, както е видно от броя 
носители на Нобелова награда, които са 
били стипендианти на МСК или техни 
научни ръководители.

Действията МСК са основният 
инструмент на равнището на ЕС за 
привличане към Европа на 
изследователи от трети държави, с което 
се оказва съществен принос към
европейската научна и икономическа 
конкурентоспособност и глобалното 
сътрудничество в научните изследвания 
и иновациите. Доказателствата сочат, че 
МСК не само имат положително 
влияние върху лицата, организациите и 
на системно равнище, но също така са 
източник на научноизследователски 
резултати, които водят до пробив и са с 
висока степен на въздействие, като 
същевременно допринасят положително 
за справянето с обществените и 
стратегическите предизвикателства. 
Дългосрочните инвестиции в хора имат 
възвращаемост, както е видно от броя 
носители на Нобелова награда, които са 
били стипендианти на МСК или техни 
научни ръководители.

Or. en

Изменение 660
Евжен Тошеновски

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията МСК са основният 
инструмент на равнището на ЕС за 
привличане към Европа на 
изследователи от трети държави, с което 
се оказва съществен принос към 
глобалното сътрудничество в научните 
изследвания и иновациите. 
Доказателствата сочат, че МСК не само 
имат положително влияние върху 
лицата, организациите и на системно 
равнище, но също така са източник на 

Действията МСК, заедно с ЕНС, са 
основният инструмент на равнището на 
ЕС за привличане към Европа на 
изследователи от трети държави, с което 
се оказва съществен принос към 
глобалното сътрудничество в научните 
изследвания и иновациите. 
Доказателствата сочат, че МСК не само 
имат положително влияние върху 
лицата, организациите и на системно 
равнище, но също така са източник на 



PE625.595v01-00 68/105 AM\1159886BG.docx

BG

научноизследователски резултати, 
които водят до пробив и са с висока 
степен на въздействие, като 
същевременно допринасят положително 
за справянето с обществените и 
стратегическите предизвикателства. 
Дългосрочните инвестиции в хора имат 
възвращаемост, както е видно от броя 
носители на Нобелова награда, които са 
били стипендианти на МСК или техни 
научни ръководители.

научноизследователски резултати, 
които водят до пробив и са с висока 
степен на въздействие, като 
същевременно допринасят положително 
за справянето с обществените и 
стратегическите предизвикателства. 
Дългосрочните инвестиции в хора имат 
възвращаемост, както е видно от броя 
носители на Нобелова награда, които са 
били стипендианти на МСК или техни 
научни ръководители.

Or. en

Изменение 661
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез глобалната конкуренция в 
научните изследвания между учените и 
приемащите ги организации от 
академичния и извънакадемичния 
сектор, и посредством създаването и 
споделянето на висококачествени 
знания в различни държави, сектори и 
дисциплини, МСК допринася 
значително за целите на програма
„Работни места, растеж и инвестиции“, 
глобалната стратегия на ЕС и целите за 
устойчиво развитие на ООН.

Чрез глобалната конкуренция в 
научните изследвания между учените и 
приемащите ги организации от 
академичния и извънакадемичния 
сектор, и посредством създаването и 
споделянето на висококачествени 
знания в различни държави, сектори и 
дисциплини, МСК допринася 
значително за целите на програма
„Работни места, растеж и инвестиции“, 
глобалната стратегия на ЕС, целите за 
устойчиво развитие на ООН и 
ангажиментите на ЕС по 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 662
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
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Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСК има своя принос към 
превръщането на ЕНС в по-ефективен, 
конкурентен и привлекателен глобален 
фактор. Това може да се постигне като 
се насочват усилията към новото 
поколение висококвалифицирани 
изследователи и се оказва подкрепа на 
новите таланти от целия ЕС и извън 
него; като се насърчават 
разпространението и прилагането на 
нови знания и идеи в европейските 
политики, икономиката и обществото 
чрез усъвършенствана научна 
комуникация и мерки за информиране 
на обществеността, наред с другото; 
като се улеснява сътрудничеството 
между организации, извършващи 
научни изследвания; и като се оказва 
забележимо структуриращо въздействие 
върху Европейското 
научноизследователско пространство, 
като се работи за отворен пазар на труда 
и се поставят стандарти за качествено 
обучение, привлекателни условия на 
труд и открит подбор на всички 
изследователи.

МСК има своя принос към 
превръщането на ЕНС в по-ефективен, 
конкурентен и привлекателен глобален 
фактор. Това може да се постигне като 
се насочват усилията към новото 
поколение висококвалифицирани 
изследователи и се оказва подкрепа на 
новите таланти, по-специално 
изследователите в началото на 
своята кариера, от целия ЕС и извън 
него; конкретно внимание следва да се 
обърне на новопристигналите като
мигранти в Европа изследователи и 
учени, както и на лицата с висше 
образование, като им бъде дадена 
възможност да се интегрират 
възможно най-бързо в европейската 
научна общност и структури; като се
насърчават разпространението и 
прилагането на нови знания и идеи в 
европейските политики, икономиката и 
обществото чрез усъвършенствана 
научна комуникация и мерки за 
информиране на обществеността, наред 
с другото; като се улеснява 
сътрудничеството между организации, 
извършващи научни изследвания; и като 
се оказва забележимо структуриращо 
въздействие върху Европейското 
научноизследователско пространство, 
като се работи за отворен пазар на труда 
и се поставят стандарти за качествено 
обучение, привлекателни условия на 
труд и открит подбор на всички 
изследователи, като се обръща
специално внимание на тези учени и 
изследователи, които са 
новопристигнали в Европа като 
мигранти.

Or. en

Изменение 663
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Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Соледад Кабесон Руис, Лола Санчес 
Калдентей

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСК има своя принос към 
превръщането на ЕНС в по-ефективен, 
конкурентен и привлекателен глобален 
фактор. Това може да се постигне като 
се насочват усилията към новото 
поколение висококвалифицирани 
изследователи и се оказва подкрепа на 
новите таланти от целия ЕС и извън 
него; като се насърчават 
разпространението и прилагането на 
нови знания и идеи в европейските 
политики, икономиката и обществото 
чрез усъвършенствана научна 
комуникация и мерки за информиране 
на обществеността, наред с другото; 
като се улеснява сътрудничеството 
между организации, извършващи 
научни изследвания; и като се оказва 
забележимо структуриращо въздействие 
върху Европейското 
научноизследователско пространство, 
като се работи за отворен пазар на труда 
и се поставят стандарти за качествено 
обучение, привлекателни условия на 
труд и открит подбор на всички 
изследователи.

МСК има своя принос към 
превръщането на ЕНС в по-ефективен, 
конкурентен и привлекателен глобален 
фактор. Това може да се постигне като 
се насочват усилията към новото 
поколение висококвалифицирани 
изследователи и се оказва подкрепа на 
новите таланти от целия ЕС и извън 
него; като се насърчават 
разпространението и прилагането на 
нови знания и идеи в европейските 
политики, икономиката и обществото 
чрез усъвършенствана научна 
комуникация и мерки за информиране 
на обществеността, наред с другото; 
като се улеснява сътрудничеството 
между организации, извършващи 
научни изследвания; и като се оказва 
забележимо структуриращо въздействие 
върху Европейското 
научноизследователско пространство, 
като се работи за отворен пазар на 
труда, гарантиращ трудовите права, и 
се поставят стандарти за качествено 
обучение, привлекателни и сигурни
условия на труд и открит подбор на 
всички изследователи.

Or. en

Изменение 664
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСК има своя принос към МСК има своя принос към 
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превръщането на ЕНС в по-ефективен, 
конкурентен и привлекателен глобален 
фактор. Това може да се постигне като 
се насочват усилията към новото 
поколение висококвалифицирани 
изследователи и се оказва подкрепа на 
новите таланти от целия ЕС и извън 
него; като се насърчават 
разпространението и прилагането на 
нови знания и идеи в европейските 
политики, икономиката и обществото 
чрез усъвършенствана научна 
комуникация и мерки за информиране 
на обществеността, наред с другото; 
като се улеснява сътрудничеството 
между организации, извършващи 
научни изследвания; и като се оказва 
забележимо структуриращо въздействие 
върху Европейското 
научноизследователско пространство, 
като се работи за отворен пазар на труда 
и се поставят стандарти за качествено 
обучение, привлекателни условия на 
труд и открит подбор на всички 
изследователи.

превръщането на ЕНС в по-ефективен, 
конкурентен и привлекателен глобален 
фактор. Това ще се постигне като се
насочат усилията към новото 
поколение висококвалифицирани 
изследователи и се оказва подкрепа на 
новите таланти от целия ЕС и извън 
него; като се насърчават 
разпространението и прилагането на 
нови знания и идеи в европейските 
политики, икономиката и обществото 
чрез усъвършенствана научна 
комуникация и мерки за информиране 
на обществеността, наред с другото; 
като се улеснява сътрудничеството 
между организации, извършващи 
научни изследвания; и като се оказва 
забележимо структуриращо въздействие 
върху Европейското 
научноизследователско пространство, 
като се работи за отворен пазар на труда 
и се поставят стандарти за качествено 
обучение, привлекателни условия на 
труд и открит и прозрачен подбор на 
всички изследователи въз основа на 
качествата и заслугите.

Or. en

Обосновка

Любопитно е как свръхамбициозните цели на ЕНС ще бъдат постигнати, а 
разумните, възможните и вече доказани постижения на действията МСК „могат да 
бъдат“ постигнати.

Изменение 665
Гунар Хьокмарк

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.1. Развиване на високи постижения 
чрез трансгранична, междусекторна и 
интердисциплинарна мобилност на 
изследователите

2.2.1. Развиване на високи постижения 
чрез трансгранична, междусекторна и 
интердисциплинарна мобилност на 
изследователите, включително достъп 
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до изследователска инфраструктура

Or. en

Изменение 666
Гунар Хьокмарк

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС трябва да остане отправна точка за 
високи научни изследвания и съответно 
привлекателен за най-обещаващите 
изследователи, както от Европа, така и 
извън нея, на всички етапи от техните 
кариери. Това може да се постигне като 
се даде възможност на изследователите 
и на персонала в сферата на научните 
изследвания да се сменят 
местопребиваването си да си 
сътрудничат в различни държави, 
сектори и дисциплини, като по този 
начин се възползват от 
висококачествено обучение и кариерни 
възможности. Това ще улесни 
прехвърлянето в професионален план 
между академичния и 
извънакадемичния сектор и ще 
стимулира предприемаческата дейност.

ЕС трябва да остане отправна точка за 
високи научни изследвания и съответно 
привлекателен за най-обещаващите 
изследователи, както от Европа, така и 
извън нея, на всички етапи от техните 
кариери. Това може да се постигне като 
се даде възможност на изследователите 
и на персонала в сферата на научните 
изследвания да се сменят 
местопребиваването си и да си 
сътрудничат в различни държави, 
сектори и дисциплини, а така също и 
възможност за достъп до качествена 
инфраструктура, като по този начин се 
възползват от висококачествено 
обучение и кариерни възможности. Това 
ще улесни прехвърлянето в 
професионален план между 
академичния и извънакадемичния 
сектор и ще стимулира 
предприемаческата дейност.

Or. en

Изменение 667
Гунар Хьокмарк

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 2 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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– Мобилност в рамките на Европа 
или извън нея за най-добрите или най-
обещаващите изследователи, 
независимо от националността им, с цел 
реализиране на високи постижения в 
научните изследвания и развитие на 
уменията и кариерата им, както в 
академичния, така и в 
извънакадемичния сектор.

– Мобилност в рамките на Европа 
или извън нея за най-добрите или най-
обещаващите изследователи, 
независимо от националността им, с цел 
реализиране на високи постижения в 
научните изследвания и развитие на 
уменията и кариерата им, както в 
академичния, така и в 
извънакадемичния сектор, 
включително достъп до 
изследователска инфраструктура.

Or. en

Изменение 668
Оле Лудвигсон

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 2 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мобилност в рамките на Европа 
или извън нея за най-добрите или най-
обещаващите изследователи, 
независимо от националността им, с цел 
реализиране на високи постижения в 
научните изследвания и развитие на 
уменията и кариерата им, както в 
академичния, така и в 
извънакадемичния сектор.

– Мобилност в рамките на Европа 
или извън нея за най-добрите или най-
обещаващите изследователи, 
независимо от националността им, с цел 
реализиране на високи постижения в 
научните изследвания и развитие на 
уменията и кариерата им, както в 
академичния, включително в 
научноизследователските 
инфраструктури, така и в 
извънакадемичния сектор.

Or. en

Изменение 669
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 2 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мобилност в рамките на Европа – Мобилност в рамките на Европа 
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или извън нея за най-добрите или най-
обещаващите изследователи, 
независимо от националността им, с цел 
реализиране на високи постижения в 
научните изследвания и развитие на 
уменията и кариерата им, както в 
академичния, така и в 
извънакадемичния сектор.

или извън нея за най-добрите или най-
обещаващите изследователи, 
независимо от националността им, с цел 
реализиране на висококачествени
постижения в научните изследвания и 
развитие на уменията и кариерата им, 
както в академичния, така и в 
извънакадемичния сектор.

Or. en

Изменение 670
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Евжен Тошеновски

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 2 – тире 
1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мобилност, насочена към слабо 
представените държави в Рамковата 
програма за най-добрите или най-
обещаващите изследователи, 
независимо от националността им, с 
цел реализиране на високи 
постижения в научните изследвания 
и развитие на уменията и кариерата 
им, както в академичния, така и в 
извънакадемичния сектор.

Or. en

Изменение 671
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 2 – тире 
1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подобряване на достъпа на 
обещаващи учени и изследователи, 
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новопристигнали в Европа като 
мигранти, с цел реализиране на високи 
постижения в научните изследвания 
и развитие на уменията и кариерата 
им, както в академичния, така и в 
извънакадемичния сектор.

Or. en

Изменение 672
Кристиян Елер

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 
която разполага с подходящ набор от
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи икономическа и социална полза. 
Това може да се постигне с обучение на 
изследователите как да развиват 
допълнително основните си 
научноизследователски компетентности 
и да подобрят преносимите си умения, 
например творчески и предприемачески 
дух. Това ще им позволи да се справят с 
настоящи и бъдещи глобални 
предизвикателства и да подобрят 
перспективите си за кариерно развитие 
и потенциала за иновации.

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 
която разполага с подходящ набор от 
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи научна, икономическа и 
социална полза. Това може да се 
постигне с обучение на изследователите 
как да развиват допълнително 
основните си научноизследователски 
компетентности и да подобрят 
преносимите си умения, например 
творчески и предприемачески дух,
включително разбирането за ползите, 
които носят стандартите за нови 
продукти и услуги на пазара. Това ще 
им позволи да се справят с настоящи и 
бъдещи глобални предизвикателства и 
да подобрят перспективите си за 
кариерно развитие и потенциала за 
иновации.

Or. en

Изменение 673
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
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Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 
която разполага с подходящ набор от 
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи икономическа и социална полза. 
Това може да се постигне с обучение на 
изследователите как да развиват 
допълнително основните си 
научноизследователски компетентности 
и да подобрят преносимите си умения, 
например творчески и предприемачески
дух. Това ще им позволи да се справят с 
настоящи и бъдещи глобални 
предизвикателства и да подобрят 
перспективите си за кариерно развитие 
и потенциала за иновации.

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 
която разполага с подходящ набор от 
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи икономическа и социална полза. 
Това може да се постигне с обучение на 
изследователите как да развиват 
допълнително основните си 
научноизследователски компетентности 
и да подобрят преносимите си умения, 
например творчески, отговорен и
отворен към обществото дух. Това ще 
им позволи да се справят с настоящи и 
бъдещи глобални предизвикателства и 
да подобрят перспективите си за 
кариерно развитие и потенциала за 
иновации.

Or. en

Обосновка

Определено е добре да разполагат с повече предприемачи с професионален опит като 
изследователи, но също така е добре да разполагат с висококвалифицирани публични 
администратори, политици, управители с професионален опит като изследователи. 
Така че акцентът не може да бъде ограничен до „предприемачески“ дух. 
Изследователите следва да се „разпръснат“ в цялото общество.

Изменение 674
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус, Мариза Матиаш

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 
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която разполага с подходящ набор от 
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи икономическа и социална полза. 
Това може да се постигне с обучение на 
изследователите как да развиват 
допълнително основните си 
научноизследователски компетентности 
и да подобрят преносимите си умения, 
например творчески и предприемачески 
дух. Това ще им позволи да се справят с 
настоящи и бъдещи глобални
предизвикателства и да подобрят 
перспективите си за кариерно развитие 
и потенциала за иновации.

която разполага с подходящ набор от 
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи научна, икономическа и 
социална полза. Това може да се 
постигне с обучение на изследователите 
как да развиват допълнително 
основните си научноизследователски 
компетентности и да подобрят 
преносимите си умения, например 
творчески и предприемачески дух. Това 
ще им позволи да се справят с настоящи 
и бъдещи социални предизвикателства 
и да подобрят перспективите си за 
кариерно развитие и потенциала за 
иновации.

Or. en

Изменение 675
Клеър Муди, Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Карлуш Зориню

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 
която разполага с подходящ набор от 
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи икономическа и социална полза. 
Това може да се постигне с обучение на 
изследователите как да развиват 
допълнително основните си 
научноизследователски компетентности 
и да подобрят преносимите си умения, 
например творчески и предприемачески 
дух. Това ще им позволи да се справят с 
настоящи и бъдещи глобални 
предизвикателства и да подобрят 
перспективите си за кариерно развитие 

ЕС се нуждае от силна, адаптивна и 
творческа база от човешки ресурси, 
която разполага с подходящ набор от 
умения, съответстващи на бъдещите 
потребности на пазара на труда, за да 
прави иновации и да превръща знанията 
и идеите в нови продукти и услуги, 
носещи научна, икономическа и 
социална полза. Това може да се 
постигне с обучение на изследователите 
как да развиват допълнително 
основните си научноизследователски 
компетентности и да подобрят 
преносимите си умения, например 
творчески и предприемачески дух. Това 
ще им позволи да се справят с настоящи 
и бъдещи глобални предизвикателства и 
да подобрят перспективите си за 
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и потенциала за иновации. кариерно развитие и потенциала за 
иновации.

Or. en

Изменение 676
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 2 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Програми за обучение, които да 
осигурят на изследователите 
разнообразни умения, необходими за 
настоящите и бъдещите глобални
предизвикателства.

– Програми за обучение, които да 
осигурят на изследователите 
разнообразни умения, необходими за 
настоящите и бъдещите социални
предизвикателства.

Or. en

Изменение 677
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.3. Укрепване на човешкия 
капитал и развиването на умения в 
цялото Европейско 
научноизследователско пространство

2.2.3. Укрепване на човешките 
ресурси и развиването на умения в 
цялото Европейско 
научноизследователско пространство

Or. en

Изменение 678
Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Лола Санчес Калдентей

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се насърчат високите постижения 
и сътрудничеството между 
научноизследователските организации и 
да се създаде положителен 
структуриращ ефект, в ЕНП е 
необходимо да се разпространят по-
широко висококачествените стандарти 
на обучение, добрите условия на труд и 
ефективното кариерно развитие на 
изследователите. Това ще спомогне за 
модернизирането или 
усъвършенстването на програмите и 
системите за обучение в областта на 
научните изследвания, както и за 
увеличаването на привлекателността на 
институциите в глобален мащаб.

За да се насърчат високите постижения 
и сътрудничеството между 
научноизследователските организации и 
да се създаде положителен 
структуриращ ефект, в ЕНП е 
необходимо да се разпространят по-
широко висококачествените стандарти 
на обучение, добрите условия на труд, 
като например справедливо 
заплащане на всички равнища във 
всички държави от ЕС, и ефективното 
кариерно развитие на изследователите. 
Това ще спомогне за модернизирането 
или усъвършенстването на програмите и 
системите за обучение в областта на 
научните изследвания, както и за 
увеличаването на привлекателността на 
институциите в глобален мащаб.

Or. en

Изменение 679
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 2 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Програми за обучение за 
насърчаване на високите постижения и 
разпространение на най-добрите 
практики сред институциите и 
системите за научни изследвания и 
иновации;

– Програми за обучение, когато е 
необходимо в допълнение към 
образователните дейности на 
Европейския институт за иновации и 
технологии, за насърчаване на 
високите постижения и разпространение 
на най-добрите практики сред 
институциите и системите за научни 
изследвания и иновации;

Or. en
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Изменение 680
Оле Лудвигсон

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е значително да се 
подсилят полезните взаимодействия 
между системите и програмите за 
научни изследвания и иновации на 
равнището на ЕС, както и на регионално 
и национално равнище. Това може да се 
постигне по-специално чрез полезни 
взаимодействия и взаимно допълване с 
други части на „Хоризонт Европа“, 
например Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT) и други 
програми на ЕС, най-вече ЕСФ+, 
включително чрез знака „Печат за 
високи постижения“.

Необходимо е значително да се 
подсилят полезните взаимодействия 
между системите и програмите за 
научни изследвания и иновации на 
равнището на ЕС, както и на регионално 
и национално равнище. Това може да се 
постигне по-специално чрез полезни 
взаимодействия и взаимно допълване с 
други части на „Хоризонт Европа“, 
например Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT) и други 
програми на ЕС, най-вече ЕСФ+, 
включително чрез знака „Печат за 
високи постижения“. За да се 
използват полезните взаимодействия 
между програмите, правилата 
трябва да бъдат усъвършенствани и 
опростени.

Or. en

Изменение 681
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е значително да се 
подсилят полезните взаимодействия 
между системите и програмите за 
научни изследвания и иновации на 
равнището на ЕС, както и на регионално 
и национално равнище. Това може да се 
постигне по-специално чрез полезни 
взаимодействия и взаимно допълване с 
други части на „Хоризонт Европа“, 
например Европейския институт за 

Необходимо е значително да се 
подсилят полезните взаимодействия 
между системите и програмите за 
научни изследвания и иновации на 
равнището на ЕС, както и на регионално 
и национално равнище. Това може да се 
постигне по-специално чрез полезни 
взаимодействия и взаимно допълване и 
преди всичко чрез оперативна 
съвместимост с други части на
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иновации и технологии (EIT) и други 
програми на ЕС, най-вече ЕСФ+,
включително чрез знака „Печат за 
високи постижения“.

„Хоризонт Европа“, например 
Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT) и други програми на 
ЕС, най-вече ЕСФ+, например чрез
подхода „Печат за високи постижения“.

Or. en

Изменение 682
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осведомеността за дейностите на 
програмата и общественото признание 
на изследователите трябва да бъдат 
подобрени в целия ЕС и извън него, за 
да се повиши глобалната популярност 
на МСК и да се придобие по-добро 
разбиране на влиянието на работата на 
изследователите върху ежедневието на 
гражданите, както и да се насърчават 
младите хора да започнат кариера в 
научните изследвания. Това може да се 
постигне чрез по-добро 
разпространение и използване на знания 
и практики.

Осведомеността за дейностите на 
програмата и общественото признание 
на изследователите трябва да бъдат 
подобрени в целия ЕС и извън него, за 
да се повиши глобалната популярност 
на МСК и да се придобие по-добро 
разбиране на влиянието на работата на 
изследователите върху ежедневието на 
гражданите, както и да се насърчават 
младите хора, по-специално жените и 
новопристигналите мигранти, да 
започнат кариера в научните 
изследвания. Това може да се постигне 
чрез по-добро разпространение и 
използване на знания и практики.

Or. en

Изменение 683
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.5 – параграф 2 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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– Инициативи за популяризиране 
сред обществеността, които да 
стимулират интереса към кариера в 
научните изследвания, особено сред 
младите хора;

– Инициативи за популяризиране 
сред обществеността, които да 
стимулират интереса към кариера в 
научните изследвания, особено сред 
младите хора и по-специално жените 
и новопристигналите мигранти;

Or. en

Изменение 684
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.5 – параграф 2 – тире 
3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Разпространение и групиране на 
знания чрез сътрудничество между 
различни проекти и други дейности за 
изграждане на мрежи като услуги за 
бивши участници в програмата.

– Разпространение и групиране на 
знания чрез сътрудничество между 
различни проекти, проекти на 
националния орган за контакт (НОК)
и други дейности за изграждане на 
мрежи като услуги за бивши участници 
в програмата.

Or. en

Изменение 685
Оле Лудвигсон

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.5 – параграф 2 – тире 
3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Разпространение и групиране на 
знания чрез сътрудничество между 
различни проекти и други дейности за 
изграждане на мрежи като услуги за 
бивши участници в програмата.

– Разпространение и групиране на 
знания чрез сътрудничество между 
различни проекти, проекти на НОК и 
други дейности за изграждане на мрежи 
като услуги за бивши участници в 
програмата.
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Or. en

Изменение 686
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-съвременните 
научноизследователски инфраструктури 
осигуряват основни услуги на 
общностите за научни изследвания и 
иновации, като изпълняват важна роля 
за разширяването на границите на 
знанията. Подкрепата за 
научноизследователски инфраструктури 
на равнището на ЕС спомага за 
намаляването на често срещаната 
разпокъсаност при националните 
научноизследователски инфраструктури 
и единични случаи на високи научни 
постижения, както и за справянето със 
недостатъчното движение на знания 
между изолирани обекти.

Най-съвременните 
научноизследователски инфраструктури 
осигуряват основни услуги на 
общностите за научни изследвания и 
иновации, като изпълняват важна роля 
за разширяването на границите на 
знанията. Подкрепата за 
научноизследователски инфраструктури
от всякакъв размер на равнището на 
ЕС, включително малките и следни 
инфраструктури, и по-специално 
тези, финансирани от ЕФРР, спомага 
за намаляването на често срещаната 
разпокъсаност при националните 
научноизследователски инфраструктури 
и единични случаи на високи научни 
постижения, както и за увеличаването
на движението на знания между 
изолирани обекти.

Or. en

Изменение 687
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-съвременните 
научноизследователски инфраструктури 
осигуряват основни услуги на 
общностите за научни изследвания и 
иновации, като изпълняват важна роля 

Най-съвременните 
научноизследователски инфраструктури 
осигуряват основни услуги на 
общностите за научни изследвания и 
иновации, като изпълняват важна роля 
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за разширяването на границите на 
знанията. Подкрепата за 
научноизследователски инфраструктури 
на равнището на ЕС спомага за 
намаляването на често срещаната 
разпокъсаност при националните 
научноизследователски инфраструктури 
и единични случаи на високи научни 
постижения, както и за справянето със 
недостатъчното движение на знания 
между изолирани обекти.

за разширяването на границите на 
знанията. Подкрепата за 
научноизследователски инфраструктури
от значение за ЕС и на равнището на 
ЕС преодолява често срещаната 
разпокъсаност при националните 
научноизследователски 
инфраструктури, като допълва и
актуализира единични случаи на 
високи научни постижения, както и 
справянето със недостатъчното 
движение на знания между изолирани 
обекти.

Or. en

Изменение 688
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска, Йежи Бузек, Алгирдас Саударгас, Януш Левандовски

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука

Общата цел е Европа да се сдобие с
повече устойчиви 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище, включително с 
малък и среден мащаб, които да са 
отворени и достъпни за всички 
изследователи в Европа и извън нея, с 
което напълно да се оползотворява 
техният потенциал за научен напредък и 
иновации. Основните цели са да се 
намали фрагментирането на 
екосистемата за научни изследвания и 
иновации, да се осигури непрекъсната 
модернизация, да се избегне 
дублирането на усилия и по-добре да се 
координират разработването, 
използването и достъпността на 
научноизследователски 
инфраструктури, както и тяхното по-
активно участие в проектите на 
програма „Хоризонт Европа“, 
включително научноизследователски 
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(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

инфраструктури, създадени от ЕС, 
по-специално от ЕФРР. Това ще 
осигури ясни полезни взаимодействия 
между програма „Хоризонт Европа“ и 
изпълнените национални и 
регионални стратегии за научни 
изследвания и иновации.
От съществено значение е също така
да се подпомага свободният достъп до 
научноизследователски инфраструктури 
за всички европейски изследователи, 
както и увеличеният достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане и 
използване на иновативни решения.

Or. en

Изменение 689
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се осигури
непрекъсната модернизация, да се
избегне дублирането на усилия и по-
добре да се координират 
разработването, достъпността и 
използването на научноизследователски 
инфраструктури. Малките и средни 
научноизследователски 
инфраструктури са много важни за 
изследователите, но информацията 
относно тяхното местонахождение, 
политики на достъпност и 
финансиране е недостатъчна. Те 
трябва да се картографират, за да се 
разгърне потенциала на тези 
научноизследователски 
инфраструктури за научни 
изследвания и иновации в ЕС. От 
съществено е значение да се подпомага 
свободният достъп до 
научноизследователски инфраструктури 
за всички европейски изследователи, 
както и увеличеният достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на
устойчивостта и
конкурентоспособността на 
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европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Or. en

Изменение 690
Паул Рюбиг

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 

Общата цел е Европа да се сдобие с
повече устойчиви 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище, които да са 
отворени и достъпни за всички 
изследователи в Европа и извън нея, с 
което напълно да се оползотворява 
техният потенциал за научен напредък и 
иновации. Основните цели са да се 
намали фрагментирането на 
екосистемата за научни изследвания и 
иновации, да се осигури непрекъсната 
модернизация, да се избегне 
дублирането на усилия и по-добре да се 
координират разработването, 
използването и достъпността на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено
значение е да се подпомага 
свободният достъп до 
научноизследователски 
инфраструктури във всички държави 
членки. От съществено е значение да 
се подпомага свободният достъп до 
научноизследователски инфраструктури 
за всички европейски изследователи, 
както и увеличеният достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
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нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“). 
Същевременно ЕС трябва да се справи с 
бързото нарастване на глобалната 
конкуренция за талантливи учени, като 
привлича изследователи от трети 
държави, които да работят с 
европейските научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище. 
Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Or. en

Обосновка

Макар да признават потенциалните ползи от подобряване на достъпа до научни 
изследвания и данни, е необходимо също така европейските идеи да бъдат защитени с 
цел да се извлече полза от тях и да се реализират в ЕС. Следва да се спазва принципът 
„колкото е възможно по-свободен достъп и ограничаване в рамките на 
необходимото“.

Изменение 691
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Евжен Тошеновски

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
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на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури, по-специално тези, 
финансирани от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове. От съществено е значение да 
се подпомага свободният достъп до 
научноизследователски инфраструктури 
за всички европейски изследователи, 
както и увеличеният достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Or. en

Изменение 692
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи и иноватори в 
Европа и извън нея, с което напълно да 
се оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и включително
увеличеният достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Or. en
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Обосновка

Тъй като вече съществуват електронните инфраструктури, ние очакваме EOSC да 
допълни и да „обедини“ това, което вече съществува.

Изменение 693
Дан Ника

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски инфраструктури
навсякъде в Съюза. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 
трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
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конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Or. en

Изменение 694
Патриция Тоя

Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването и използването на 
научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 

Общата цел е Европа да се сдобие с 
устойчиви научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
които да са отворени и достъпни за 
всички изследователи в Европа и извън 
нея, с което напълно да се 
оползотворява техният потенциал за 
научен напредък и иновации. Основните 
цели са да се намали фрагментирането 
на екосистемата за научни изследвания 
и иновации, да се избегне дублирането 
на усилия и по-добре да се координират 
разработването, достъпът и 
използването на научноизследователски 
инфраструктури. От съществено е 
значение да се подпомага свободният 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури за всички европейски 
изследователи, както и увеличеният 
достъп до цифрови 
научноизследователски ресурси чрез 
Европейския облак за отворена наука
(наричан по-нататък „EOSC“), по-
специално да се преодолее все още 
недостатъчното прилагане на 
отворената наука и практиките на 
отворените данни. Същевременно ЕС 



AM\1159886BG.docx 93/105 PE625.595v01-00

BG

трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

трябва да се справи с бързото 
нарастване на глобалната конкуренция 
за талантливи учени, като привлича 
изследователи от трети държави, които 
да работят с европейските 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище. Увеличаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост също е 
важна цел, както и подкрепата за 
основни технологии и услуги, 
необходими за 
научноизследователските структури и 
техните ползватели, като по този начин 
се подобряват условията за предлагане 
на иновативни решения.

Or. it

Обосновка

Невъзможността за достъп до инфраструктурата възпрепятства постигането на 
целите на Висшата програма.

Изменение 695
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предишните рамкови програми дадоха 
значителен принос към по-ефикасното и 
ефективно ползване на националните 
инфраструктури и съвместно с 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури
(ESFRI) разработиха последователен и 
стратегически подход към създаването 
на политики относно паневропейските 
научноизследователски 
инфраструктури. Стратегическият 
подход е генерирал ясни предимства, 
включително намаляване на 
дублирането на усилия с по-

Предишните рамкови програми дадоха 
значителен принос към по-ефикасното и 
ефективно ползване на националните 
инфраструктури и към премахването 
на пречките за използването на 
европейските научни изследвания от 
всички области чрез транснационален 
достъп и съвместно с Европейския 
стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури
(ESFRI) разработиха последователен и 
стратегически подход към създаването 
на политики относно паневропейските 
научноизследователски 
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ефективното общо използване на 
ресурси, както и стандартизиране на
процесите и процедурите.

инфраструктури. Стратегическият 
подход е генерирал ясни предимства, 
включително намаляване на 
дублирането на усилия с по-
ефективното общо използване на 
ресурси, както и стандартизиране и 
хармонизиране на процесите и 
процедурите. Създаването на нови 
високи постижения в мрежите за 
научни изследвания и иновации въз 
основа на научноизследователските 
инфраструктури, създадени от ЕС, 
изглежда естествено 
предизвикателство за програма 
„Хоризонт Европа“.

Or. en

Изменение 696
Оле Лудвигсон

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предишните рамкови програми дадоха 
значителен принос към по-ефикасното и 
ефективно ползване на националните 
инфраструктури и съвместно с 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури
(ESFRI) разработиха последователен и 
стратегически подход към създаването 
на политики относно паневропейските 
научноизследователски 
инфраструктури. Стратегическият 
подход е генерирал ясни предимства, 
включително намаляване на 
дублирането на усилия с по-
ефективното общо използване на 
ресурси, както и стандартизиране на 
процесите и процедурите.

Предишните рамкови програми дадоха 
значителен принос към по-ефикасното и 
ефективно ползване на националните 
инфраструктури и съвместно с 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури
(ESFRI) разработиха последователен и 
стратегически подход към създаването 
на политики относно паневропейските 
научноизследователски 
инфраструктури. Стратегическият 
подход е генерирал ясни предимства, 
включително намаляване на 
дублирането на усилия с по-
ефективното общо използване на 
ресурси, както и стандартизиране на 
процесите и процедурите.
Мобилността на изследователите 
играе важна роля за укрепване на 
използването на 
научноизследователски 
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инфраструктури.

Or. en

Изменение 697
Гунар Хьокмарк

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предишните рамкови програми дадоха 
значителен принос към по-ефикасното и 
ефективно ползване на националните 
инфраструктури и съвместно с 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури
(ESFRI) разработиха последователен и 
стратегически подход към създаването 
на политики относно паневропейските 
научноизследователски 
инфраструктури. Стратегическият 
подход е генерирал ясни предимства, 
включително намаляване на 
дублирането на усилия с по-
ефективното общо използване на 
ресурси, както и стандартизиране на 
процесите и процедурите.

Предишните рамкови програми дадоха 
значителен принос към по-ефикасното и 
ефективно ползване на националните 
инфраструктури и съвместно с 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури
(ESFRI) разработиха последователен и 
стратегически подход към създаването 
на политики относно паневропейските 
научноизследователски 
инфраструктури. Стратегическият 
подход е генерирал ясни предимства, 
включително намаляване на 
дублирането на усилия с по-
ефективното общо използване на 
ресурси, както и стандартизиране на 
процесите и процедурите. За да се 
използва ефективно 
научноизследователската 
инфраструктура, е от съществено 
значение да се улесни мобилността на 
изследователите.

Or. en

Изменение 698
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Подпомаганите от ЕС дейности ще 
предоставят добавена стойност чрез 
следното: консолидиране и
оптимизиране на съществуващи 
научноизследователски инфраструктури 
редом с усилията за създаване на нови 
инфраструктури; създаване на 
Европейския облак за отворена наука
(EOSC) като ефективна устойчива среда 
с възможности за разрастване, 
предназначена за научни изследвания, 
основани на данни; взаимосвързаност на 
националните и регионалните мрежи за 
научни изследвания и образование, 
която засилва и осигурява 
висококапацитетна мрежова 
инфраструктура за големи масиви от 
данни и трансграничен и 
интердисциплинарен достъп до цифрови 
ресурси; преодоляване на препятствията 
пред достъпа на най-добрите 
научноизследователски екипи до най-
добрите услуги от 
научноизследователски инфраструктури 
в ЕС; насърчаване на потенциала за 
иновации на научноизследователските 
инфраструктури, съсредоточени в 
разработката на технологии и съвместни 
иновации, както и повишено използване 
на научноизследователските 
инфраструктури от промишлеността.

Подпомаганите от ЕС дейности ще 
предоставят добавена стойност чрез 
следното: консолидиране и
рационализиране на съществуващи 
научноизследователски инфраструктури 
редом с усилията за създаване на нови 
инфраструктури; създаване на 
Европейския облак за отворена наука
(EOSC) като ефективна устойчива среда 
с възможности за разрастване, 
предназначена за научни изследвания, 
основани на данни, като се вземат 
предвид съществуващите електронни 
инфраструктури; взаимосвързаност на 
националните и регионалните мрежи за 
научни изследвания и образование, 
която засилва и осигурява 
висококапацитетна мрежова 
инфраструктура за големи масиви от 
данни и трансграничен и 
интердисциплинарен достъп до цифрови 
ресурси; преодоляване на препятствията 
пред достъпа на най-добрите 
научноизследователски екипи до най-
добрите услуги от 
научноизследователски инфраструктури 
в ЕС; насърчаване на потенциала за 
иновации на научноизследователските 
инфраструктури, съсредоточени в 
разработката на технологии и съвместни 
иновации, както и повишено използване 
на научноизследователските 
инфраструктури от промишлеността.

Or. en

Обосновка

Следва да се направи необходимото, за да не се дублират вече съществуващи 
инфраструктури, по-специално електронните инфраструктури.

Изменение 699
Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Каролина Пунсет, Ангелика Млинар

Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Местонахождението, политиките за 
достъпност и финансиране на 
съществуващите малки и средни 
научноизследователски 
инфраструктури следва да бъде 
картографирано, за да се разгърне 
потенциалът им за научни 
изследвания и иновации в ЕС.

Or. en

Обосновка

С цел да се намали фрагментирането на екосистемата за научни изследвания и 
иновации, като се избягва дублирането на усилия, и по-добре да се координират 
разработването и използването на съществуващите научноизследователски 
инфраструктури, би било полезно да се картографират действащите понастоящем 
научно изследователски инфраструктури (също така с малък и среден мащаб).

Изменение 700
Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се засили и международното 
измерение на 
научноизследоватетелските 
инфраструктури на ЕС, като се 
насърчава по-тясното сътрудничество с 
международните партньори и 
международното участие в европейски 
научноизследователски инфраструктури 
за взаимна полза.

Трябва да се засили и международното 
измерение на 
научноизследоватетелските 
инфраструктури на ЕС чрез 
международен достъп, като се 
насърчава по-тясното сътрудничество с 
международните партньори и 
международното участие в европейски 
научноизследователски инфраструктури 
за взаимна полза.

Or. en

Изменение 701
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
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Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.1. Консолидиране на средата от 
европейски научноизследователски 
инфраструктури

3.2.1. Консолидиране и 
рационализиране на средата от 
европейски научноизследователски 
инфраструктури

Or. en

Изменение 702
Барбара Кудрицка, Михал Бони, Агнешка Козловска-Райевич, Елжбета Катажина 
Лукачийевска

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването, експлоатацията и 
дългосрочната устойчивост на 
научноизследователските 
инфраструктури, определени от ESFRI, 
са от съществено значение за 
осигуряването на водеща позиция за ЕС 
в изследванията за разширяване на 
границите на познанието, създаването и 
използването на знания и 
конкурентоспособносттта на неговата 
промишленост.

Създаването, експлоатацията и 
дългосрочната устойчивост на 
научноизследователските 
инфраструктури, включително тези, 
които са определени от ESFRI, както 
и извличането на максимална полза 
от тяхното участие във високите 
постижения на проектите по 
програма „Хоризонт Европа“, са от 
съществено значение за осигуряването 
на водеща позиция за ЕС в 
изследванията за разширяване на 
границите на познанието, създаването и 
използването на знания и 
конкурентоспособносттта на неговата 
промишленост.

Or. en

Изменение 703
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
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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 
предоставяне на услуги, промените, 
сливанията или извеждането от 
експлоатация на паневропейски 
научноизследователски 
инфраструктури;

– Жизненият цикъл на 
паневропейските 
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 
предоставяне на услуги, промените, 
сливанията или извеждането от 
експлоатация на паневропейски 
научноизследователски 
инфраструктури;

Or. en

Изменение 704
Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователската среда ще се 
подобри значително, ако ключовите
международни, национални и 
регионални научноизследователски 
структури са отворени за всички 
изследователи от ЕС и интегрират 
услугите си, когато е необходимо, за да 
хармонизират своите условия на достъп, 
да подобряват и разширяват 
предоставянето на услуги и да 
насърчават обща стратегия за 

Научноизследователската среда ще се 
подобри значително, ако ключовите
научноизследователски 
инфраструктури от значение и с 
последици за ЕС са отворени за всички 
изследователи от ЕС и в световен 
мащаб и интегрират услугите на
националните или регионалните 
научноизследователски 
инфраструктури, показващи 
потенциала от значение и с 
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разработване на високотехнологични 
компоненти и авангардни услуги чрез 
иновационни действия.

последици за ЕС, за да хармонизират 
своите условия на достъп, да подобряват 
и разширяват предоставянето на услуги 
и да насърчават обща стратегия за 
разработване на високотехнологични 
компоненти и авангардни услуги чрез 
иновационни действия.

Or. en

Изменение 705
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователската среда ще се 
подобри значително, ако ключовите 
международни, национални и 
регионални научноизследователски 
структури са отворени за всички 
изследователи от ЕС и интегрират 
услугите си, когато е необходимо, за да 
хармонизират своите условия на достъп, 
да подобряват и разширяват 
предоставянето на услуги и да 
насърчават обща стратегия за 
разработване на високотехнологични 
компоненти и авангардни услуги чрез 
иновационни действия.

Научноизследователската среда ще се 
подобри значително, ако ключовите 
международни, национални и 
регионални научноизследователски 
структури са отворени за всички 
изследователи и иноватори от ЕС и
интегрират услугите си, когато е 
необходимо, за да хармонизират своите 
условия на достъп, да подобряват и 
разширяват предоставянето на услуги и 
да насърчават обща стратегия за 
разработване на високотехнологични 
компоненти и авангардни услуги чрез 
иновационни действия.

Or. en

Изменение 706
Оле Лудвигсон

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи, които свързват национални заличава се
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и регионални органи за финансиране 
на научноизследователски 
инфраструктури, с цел съвместно 
финансиране на транснационален 
достъп за изследователи;

Or. en

Изменение 707
Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Соледад Кабесон Руис, Лола Санчес 
Калдентей

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и
хармонизиране и подобряване на 
предоставяните от инфраструктурите 
услуги;

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, включително с малък 
и среден мащаб, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и подобряване 
на предоставяните от инфраструктурите 
услуги;

Or. en

Изменение 708
Якоп Далунде
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, включително с малък 
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глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

и среден мащаб, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

Or. en

Изменение 709
Патриция Тоя

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 –
тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

– Мрежи от паневропейски,
включително малки и средни,
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

Or. it

Обосновка

Осигуряване на подкрепа за многобройните малки научноизследователски 
инфраструктури в Европа.

Изменение 710
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
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научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите и иноваторите, както 
и хармонизиране и подобряване на 
предоставяните от инфраструктурите 
услуги;

Or. en

Изменение 711
Кристиян Елер

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 712
Клеър Муди, Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 

(Не се отнася до българския текст.)
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глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

Or. en

Изменение 713
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 
Фернандес, Франсеск Гамбус

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по
социалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
инфраструктурите услуги;

Or. en

Изменение 714
Анелен Ван Босойт

Предложение за решение
Приложение I – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2 – тире 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски 
инфраструктури, работещи по 
глобалните предизвикателства, с цел 
осигуряване на достъп на 

– Мрежи от паневропейски, 
национални и регионални 
научноизследователски инфраструктури 
с цел осигуряване на достъп на 
изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от 
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изследователите, както и хармонизиране 
и подобряване на предоставяните от
инфраструктурите услуги;

инфраструктурите услуги;

Or. en

Изменение 715
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така подкрепата за 
стратегическото международно 
сътрудничество ще укрепи позицията на 
европейските научноизследователски 
инфраструктури на международно 
равнище, като осигури работа в мрежа, 
оперативна съвместимост и обхват в 
глобален мащаб.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en
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