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КРАТКА ОБОСНОВКА 

За да се гарантират целите на Съюза и приоритетите и целите, определени в 

Програмата за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна, 

Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, равнището на общия бюджет 

следва да бъде подходящо за гарантиране на глобалната конкурентоспособност и на 

научното, технологичното и промишленото лидерство на Европа. Почти 75% от 

проектите, оценени като отлични, не можаха да бъдат финансирани по „Хоризонт 

2020“ поради недостатъчно финансиране. Поради това е изключително важно общият 

бюджет на „Хоризонт Европа“ да се увеличи на 131 749 000 000 EUR. 

Конкурентоспособността на европейската промишленост следва да бъде ключова цел 

на „Хоризонт Европа“. Особено стълб II „Глобални предизвикателства и 

конкурентоспособност на промишлеността“ е от решаващо значение за растежа и 

конкурентоспособността на Европа. За да може ЕС и неговите промишлени сектори да 

се превърнат в световен лидер в областта на иновациите, цифровизацията и 

декарбонизацията, бюджетният дял на стълб II следва да се увеличи на 60% от общия 

бюджет. 

Европейските транспортни сектори са гръбнакът на икономиката и 

конкурентоспособността. Автомобилният сектор осигурява работни места за 12 

милиона души и обезпечава 4% от БВП на ЕС. Секторът представлява най-големият 

частен инвеститор в научноизследователски и развойни дейности. ЕС е сред най-

големите производители на моторни превозни средства в света, както и един от най-

големите износители на автомобилни технологии. Въздухоплаването подкрепя почти 5 

милиона работни места и допринася с 2,1% за европейския БВП. Морският и 

железопътният сектори в Европа имат съществена роля за постигане на амбициозните 

цели по отношение на климата, както и за принос за икономиката на ЕС. 

Изпълнението на целите, свързани с климата, и намаляването на емисиите на CO2, 

особено в транспортния сектор, е един от ключовите въпроси за Европа. 

Автомобилният транспорт допринася с около една пета от общите емисии на 

въглероден диоксид (CO2) на ЕС, поради което ускореното разгръщане на алтернативна 

енергия с ниски емисии за транспорта, като например биогорива от ново поколение, 

електричество, водород и възобновяеми синтетични горива, както и премахването на 

пречките пред електрификацията на транспорта, са от изключително важно значение. 

Необходимо е да се осигурят водещи позиции на ЕС в областта на технологиите за 

чиста енергия и чиста мобилност. ЕС трябва да допринесе за повишаване на 

безопасността на пътищата и на мобилността, за да се постигне дългосрочната цел на 

ЕС за „Нулева смъртност“ до 2050 г. 

Цифровизацията и автоматизирането предлагат огромни възможности за мобилността 

на Европа. Важно е да се намерят нови решения за разчупване на разделенията между 

различните видове транспорт. Потокът на данните в логистичните вериги трябва да 

бъде подобрен, а ефективността на логистиката трябва да се повиши, с акцент върху 

развитието на интелигентната автоматизация. Едновременно с това киберсигурността 

трябва да бъде напълно интегрирана във всички клъстери. 
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Важно е да се гарантира възможността за междусекторни и интердисциплинарни 

изследвания и сътрудничество между всички стълбове, клъстери и вътре в клъстерите. 

Важно е да се интегрират по-добре секторите на транспорта, енергетиката и цифровите 

технологии, за да се ускори декарбонизацията и цифровизацията на икономиката на ЕС. 

Накрая докладчикът приветства създаването на ново поколение европейски 

партньорства и засиленото сътрудничество с други програми на ЕС. „Хоризонт Европа“ 

ще рационализира броя на партньорствата, които ЕС съпрограмира или съфинансира с 

партньори като промишлеността, гражданското общество и фондациите за 

финансиране, с цел да се повиши тяхната ефективност и въздействие при постигането 

на приоритетите на европейската политика. „Хоризонт Европа“ ще насърчава 

ефективни и оперативни връзки с други бъдещи програми на ЕС, като например 

политиката на сближаване, Европейския фонд за отбрана, програмата „Цифрова 

Европа“ и Механизма за свързване на Европа. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

 

Предложение за решение 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

прилагане на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

тази специфична програма ще 

допринесе за интегриране на действията 

по климата и постигане на обща целева 

стойност за изразходване на 25 % от 

бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 

свързани с климата. Действията по 

настоящата програма се очаква да 

имат финансов принос от 35 % от общия 

финансов пакет на специфичната 

програма за цели в областта на климата. 

Относими действия ще бъдат 

определени по време на подготовката и 

осъществяването на специфичната 

програма, и ще бъдат повторно оценени 

в контекста на относимите оценки и 

(5) Признавайки изменението на 

климата за едно от най-големите и 

важни глобални и обществени 

предизвикателства и отразявайки 
значението на борбата срещу 

изменението на климата съгласно 

ангажиментите на Съюза за прилагане 

на Парижкото споразумение и целите на 

ООН за устойчиво развитие, тази 

специфична програма ще допринесе за 

интегриране на действията по климата и 

постигане на обща целева стойност за 

изразходване на 25% от бюджета на ЕС 

в подкрепа на целите, свързани с 

климата, като същевременно трябва 

да се гарантира, че останалата част 

от разходите няма да създаде 

отрицателни последици за климата и 

околната среда. Действията по 

програмата следва да имат финансов 
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процеси по преглед. принос от най-малко 35% от общия 

финансов пакет на специфичната 

програма за целите в областта на 

климата. Относими действия ще бъдат 

определени, след консултация със 

заинтересованите страни и 

гражданското общество, по време на 

подготовката и осъществяването на 

специфичната програма, под формата 

на стратегически план и работни 

програми, и ще бъдат повторно оценени 

в контекста на относимите оценки и 

процеси по преглед. 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 5 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) Предизвикателствата в 

областта на климата и околната 

среда, пред които Европейският съюз 

ще трябва да се изправи в близко 

бъдеще, ще изискват важен преход в 

нашия начин на живот, особено в 

енергиен, икономически и 

технологичен план; тези промени ще 

окажат социално-икономическо 

въздействие, което трябва да се 

предвиди, за да се даде възможност за 

най-справедливия преход. 

Изменение  3 

 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Действията по специфичната 

програма следва да се използват за 

справяне със случаи на 

неефективност на пазара или с 

неоптимални по отношение на 

инвестициите ситуации, по 

пропорционален начин, без да се 

(6) Действията по специфичната 

програма следва да се използват за 

увеличаване на инвестициите чрез 

научни изследвания и иновации, без да 

се инвестира отново в проекти, 

които вече не са иновативни или 

които вече се прилагат, и без да се 
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дублира или да се изтласква частното 

финансиране, и да имат отчетлива 

европейска добавена стойност. 

дублира или да се изтласква частното 

финансиране, и да имат отчетлива 

европейска добавена стойност. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Отразявайки важния принос, 

който следва да имат научните 

изследвания и иновациите за справяне с 

предизвикателствата в областта на 

храните, селското стопанство, 

развитието на селските райони и 

биоикономиката, и с оглед възползване 

от съответстващите възможности за 

научни изследвания и иновации в тясно 

полезно взаимодействие с общата 

селскостопанска политика, относимите 

действия по специфичната програма ще 

бъдат подкрепени с 10 млрд. евро за 

клъстер „Храни и природни ресурси“ за 

периода 2021—2027 г. 

(7) Отразявайки важния принос, 

който следва да имат научните 

изследвания и иновациите за справяне с 

предизвикателствата в областта на 

храните, селското стопанство, 

рибарството и аквакултурите, 

развитието на селските райони и 

биоикономиката, и с оглед възползване 

от съответстващите възможности за 

научни изследвания и иновации в тясно 

полезно взаимодействие с общата 

селскостопанска политика и общата 

политика в областта на 

рибарството, относимите действия по 

специфичната програма ще бъдат 

подкрепени с 16 млрд. евро за клъстер 

„Храни и природни ресурси, морета и 

океани“ за периода 2021 – 2027 г. 

 

Изменение  5 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) укрепване и разпространяване на 

върхови постижения; 

a) подпомагане на науката, 

изследванията и иновациите, 

укрепване и разпространяване на 

върхови постижения; 

 

Изменение  6 
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Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) засилване на сътрудничеството 

между различните сектори и 

дисциплини; 

б) засилване на сътрудничеството 

между различните сектори и 

научноизследователски дисциплини; 

 

Изменение  7 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) свързване и разработване на 

научноизследователски инфраструктури 

в рамките на европейското 

научноизследователско пространство; 

в) свързване и разработване на 

научноизследователски инфраструктури 

в рамките на европейското 

научноизследователско пространство, 

повишаване на 

конкурентоспособността на Европа и 

превръщането ѝ в световен лидер в 

областта на научните изследвания и 

иновациите; 

 

Изменение  8 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) засилване на международното 

сътрудничество; 

г) засилване на международното 

сътрудничество с цел повишаване на 

производителността и 

конкурентоспособността на 

вътрешния пазар и преодоляване на 

обществените предизвикателства; 

 

Изменение  9 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква е 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) насърчаване на отворената наука 

и осигуряване на видимост за 

обществеността и открит достъп до 

резултати; 

е) насърчаване на отворената наука 

и осигуряване на видимост за 

обществеността и открит достъп до 

резултати и по този начин повишаване 

на иновативния потенциал, особено 

на МСП; 

 

Изменение  10 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква к 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) включване на гражданите и 

крайните потребители в съвместното 

проектиране и в процесите на съвместно 

създаване; 

к) включване на гражданите, 

организациите на гражданското 

общество и на крайните потребители 

при изготвянето на програмата в 

областта на научните изследвания и 

иновациите, включително в 

съвместното проектиране и в процесите 

на съвместно създаване; 

 

Изменение  11 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква н 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) подобряване на уменията за 

иновации; 

н) подобряване на уменията за 

иновации с цел повишаване на 

конкурентоспособността и 

устойчивостта на МСП и постигане 

на реална промяна в живота на 

отделните хора и на обществото 

като цяло; 

 

Изменение  12 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква о 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) насърчаване на създаването и 

разрастването на иновационни 

дружества, по-специално МСП;  

о) насърчаване на създаването и 

разрастването на иновационни 

дружества, по-специално стартиращи 

предприятия и МСП; 

 

Изменение  13 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква п 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

п) подобряване на достъпа до 

рисково финансиране, по-специално 

когато пазарът не осигурява надеждно 

финансиране. 

п) подобряване на достъпа до 

рисково финансиране, по-специално за 

стартиращи предприятия и МСП, 

когато пазарът не осигурява надеждно 

финансиране. 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) клъстер „Храни и природни 

ресурси“, както е описан в 

приложение I, стълб II, раздел 5; 

д) клъстер „Храни, природни 

ресурси, морета и океани“, както е 

описан в приложение I, стълб II, 

раздел 5; 

 

Изменение  15 

 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с член 9, 

параграф 1 от Регламент ... FP/RfP 

финансовият пакет за осъществяването 

на специфичната програма за периода 

2021—2027 г. е 94 100 000 000 евро по 

1. В съответствие с член 9, 

параграф 1 от Регламент ... FP/RfP 

финансовият пакет за осъществяването 

на специфичната програма за периода 

2021—2027 г. е 120 000 000 000 евро по 
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текущи цени. постоянни цени. 

 

Изменение  16 

 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За всяка мисия може да бъде 

създаден комитет за мисията. Той се 

състои от около 15 високопоставени 

лица, включително относими 

представители на крайните 

потребители. Комитетът за мисията 

предоставя консултации по отношение 

на следното: 

1. За всяка мисия може да бъде 

създаден комитет за мисията. Той се 

състои от около 15 високопоставени 

лица, включително относими 

представители на крайните 

потребители, назначени от 

Комисията, като се следва 

независима и прозрачна процедура за 

тяхното назначаване. Комитетът за 

мисията включва, наред с другото, 

представители на академичните 

среди, организации, работещи в 

областта на научните изследвания и 

технологиите, представители на 

промишлени предприятия от 

всякакъв размер, и относими 

представители на крайните 

потребители и организации на 

гражданското общество. Те 

предоставят консултации по 

отношение на следното: 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подбор на експерти оценители, 

брифинг на експерти оценители и 

критерии за оценка и тяхната 

относителна тежест; 

в) подбор на експерти оценители, 

брифинг на експерти оценители и 

критерии за оценка и тяхната 

относителна тежест, избягване на 

конфликтите на интереси на 

експертите оценители; 
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Изменение  18 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 1 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) ясни и измерими цели и 

резултати на мисията; 

 

Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 1 – буква д б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) оценка на бизнес потенциала 

на мисията; 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

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 приложи инструмент 
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за публично оповестяване в реално 

време на изпълнението на 

програмата, включително данни за 

участниците, финансовите средства 

и внедряването на пазара. 

 

Изменение  21 

Предложение за решение 

Приложение I – параграф 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за 

механизмите за комуникация на 

програмата до потенциални кандидати 

(напр. национални звена за контакт). 

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за 

механизмите за комуникация на 

програмата до потенциални кандидати и 

граждани посредством кампании за 

повишаване на осведомеността и 

други инициативи за популяризиране 

(напр. национални звена за контакт). 

 

Изменение  22 

Предложение за решение 

Приложение І – част І – 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 

МСК има своя принос към 

превръщането на ЕНС в по-ефективен, 

конкурентен и привлекателен глобален 

фактор. Това се постига 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 
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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. 

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 прозрачен подбор на 

всички изследователи въз основа на 

качествата. 

 

Изменение  23 

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 

трябва да се справи с бързото 

нарастване на глобалната конкуренция 

за талантливи учени, като привлича 

изследователи от трети държави, които 

да работят с европейските 

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, както и по-

активното ѝ участие в проектите в 

рамките на „Хоризонт Европа“, 

включително научноизследователски 

инфраструктури, създадени от ЕС, и 

по-специално от ЕФРР. Това ще 

осигури полезно взаимодействие 

между „Хоризонт Европа“ и 

провежданите национални и 

регионални стратегии. От съществено 

значение е също така да се подпомага 

свободният достъп до 

научноизследователски инфраструктури 

за всички европейски изследователи, 

както и увеличеният достъп до цифрови 
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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. 

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. 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.2.2. Културно наследство 2.2.2. Културно наследство и туризъм 

 

Изменение  25 

 

Предложение за решение 

Приложение І – част IІ – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Културното наследство е втъкано в 

нашия живот и носи смисъл на 

общностите, групите и обществата, като 

им дава усещане за принадлежност. То е 

мостът между миналото и настоящето 

на нашите общества. движещата сила на 

местните икономики и мощен източник 

Културното наследство е втъкано в 

нашия живот и носи смисъл на 

общностите, групите и обществата, като 

им дава усещане за принадлежност. То е 

мостът между миналото и настоящето 

на нашите общества. То е движещата 

сила на местните икономики и мощен 
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на вдъхновение за творческия и 

културния сектор. Достъпът, 

опазването, съхраняването и 

възстановяването, тълкуването и 

оползотворяването на пълния потенциал 

на културното ни наследство са 

значителни предизвикателства сега и за 

бъдещите поколения. Културното 

наследство е основен източник и 

вдъхновение за изкуствата, 

традиционните занаяти, културния, 

предприемаческия и творческия сектор, 

които са движещи сили на устойчивия 

икономически растеж, създаването на 

нови работни места и външната 

търговия. 

източник на вдъхновение за творческия 

и културния сектор, както и за сектора 

на туризма. Достъпът, опазването, 

съхраняването и възстановяването, 

тълкуването и оползотворяването на 

пълния потенциал на културното ни 

наследство са значителни 

предизвикателства сега и за бъдещите 

поколения. Културното наследство е 

основен източник и вдъхновение за 

изкуствата, традиционните занаяти, 

културния, предприемаческия, 

творческия и туристическия сектор, 

които са движещи сили на устойчивия 

икономически растеж, създаването на 

нови работни места и външната 

търговия. 

 

Изменение  26 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 2 – 

тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Свързване на културното 

наследство с нововъзникващите 

творчески сектори; 

– Свързване на културното 

наследство с нововъзникващите 

творчески сектори, както и с туризма; 

 

Изменение  27 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 2 – 

тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Подходи, иновативни 

технологии, цифровизация на бизнеса 

и професионални умения в 

туристическия сектор; 

 

Изменение  28 
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Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 2 – 

тире 3 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - База от знания за развитието 

на туризма, както и 

предизвикателства и възможности; 

 

Изменение  29 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.4 – параграф 2 – 

тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Способност на обществото за по-

добро управление на риска от бедствия 

и намаляването му, включително чрез 

природосъобразни решения, засилване 

на превенцията, подготвеността и 

реакцията на съществуващи и нови 

рискове; 

– Способност на обществото и на 

особено чувствителните към 

обстоятелства на непреодолима сила 

предприятия, какъвто е случаят с 

пътническия и туристическия 

сектор, за по-добро управление на 

риска от бедствия и намаляването му, 

включително чрез природосъобразни 

решения, засилване на превенцията, 

подготвеността и реакцията на 

съществуващи и нови рискове; 

 

 

Изменение  30 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.4 – параграф 2 – 

тире 3 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Действия за намаляване на 

емисиите и адаптиране към 

изменението на климата; 

 

Изменение  31 
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Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.5 – параграф 2 – 

тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Интернет приложения и услуги 

от следващо поколение, предназначени 

за потребителите, промишлеността и 

обществото, основани на надеждност, 

оперативна съвместимост, по-добър 

потребителски контрол върху данните, 

прозрачен езиков достъп, нови 

мултимодални концепции за 

взаимодействие, приобщаващ и силно 

персонализиран достъп до предмети, 

информация и съдържание, включващ 

многоизмерни и надеждни медии, 

социални медии и социални мрежи; 

– Интернет приложения и услуги 

от следващо поколение, предназначени 

за потребителите, промишлеността и 

обществото, основани на надеждност, 

оперативна съвместимост, по-добър 

потребителски контрол върху данните, 

прозрачен езиков достъп, нови 

мултимодални концепции за 

взаимодействие, приобщаващ и силно 

персонализиран достъп до предмети, 

информация и съдържание, включващ 

многоизмерни и надеждни медии, 

социални медии и социални мрежи, 

електронна търговия; 

 

Изменение  32 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.9 – параграф 3 – 

тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– „Коперник“: иновативни 

приложения, глобално навлизане на 

пазара и международни партньори, 

издържаност и развитие на услугите, 

устойчивост на веригите на доставка, 

сензори, системи и концепции на 

мисиите (напр. височинни платформи 

(HAPS), дронове, леки сателити); 

калибриране и валидиране; устойчиво 

извършване на услуги и въздействие 

върху обществените предизвикателства; 

Данни от техники за наблюдение на 

Земята, големи информационни масиви, 

изчислителни ресурси и алгоритмични 

инструменти. Разработване на системи 

от следващо поколение за новите 

предизвикателства като изменението на 

климата и сигурността; 

– „Коперник“: иновативни 

приложения, глобално навлизане на 

пазара и международни партньори, 

издържаност и развитие на услугите, 

устойчивост на веригите на доставка, 

сензори, системи и концепции на 

мисиите (напр. височинни платформи 

(HAPS), дронове, леки сателити); 

калибриране и валидиране; устойчиво 

извършване на услуги и въздействие 

върху обществените предизвикателства; 

Данни от техники за наблюдение на 

Земята, големи информационни масиви, 

изчислителни ресурси и алгоритмични 

инструменти. Разработване на системи 

от следващо поколение за новите 

предизвикателства като намаляване на 

риска от бедствия, изменението на 

климата и сигурността; 
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Изменение  33 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Транспортът осигурява мобилността на 

хора и стоки, необходима за 

интегрирания единен европейски пазар, 

териториалното сближаване, както и за 

отвореното и приобщаващо общество. 

Същевременно транспортът има 

значителни отрицателни ефекти върху 

здравето на човека, задръстванията, 

сушата, качеството на въздуха и шума, 

както и безопасността, което води до 

множество преждевременни смъртни 

случаи и нарастване на социално-

икономическите разходи. Поради това 

устойчивата мобилност и транспортните 

мрежи трябва да станат чисти, 

безопасни, интелигентни, сигурни, 

безшумни, надеждни и финансово 

достъпни, като предлагат 

безпрепятствена интегрирана услуга от 

врата до врата. 

Транспортът осигурява мобилността на 

хората и стоките, необходима за 

интегрирания единен европейски пазар 

за развитието, териториалното 

сближаване, както и за отвореното и 

приобщаващо общество. От друга 

страна, замърсяването от 

транспортния сектор има значителни 

отрицателни ефекти върху здравето на 

човека, задръстванията, почвата, 

качеството на въздуха и шума, както и 

върху безопасността, което води до 

множество преждевременни смъртни 

случаи и нарастване на социално-

икономическите разходи. Поради това 

устойчивата мобилност и транспортните 

мрежи трябва да станат чисти, 

безопасни, достъпни за всички 

потребители и видове транспорт, 

интелигентни, сигурни, безшумни, 

надеждни и финансово достъпни, като 

предлагат безпрепятствена интегрирана 

и взаимосвързана услуга от врата до 

врата. 

 

Изменение  34 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проблемите пред транспортния и 

енергийния сектор обаче надхвърлят 

необходимостта от намаляване на 

емисиите. Предизвикателствата за 

преодоляване са няколко, включително 

нарастващото проникване на цифровите 

и космическите технологии, промените 

Проблемите пред транспортния и 

енергийния сектор обаче надхвърлят 

необходимостта от намаляване на 

емисиите. Предизвикателствата за 

преодоляване са няколко, включително 

нарастващото проникване на цифровите 

и космическите технологии, промените 
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в поведението на потребителите и 

моделите на мобилност, нови участници 

на пазара и революционни бизнес 

модели, глобализация, увеличена 

международна конкуренция и 

застаряващо, урбанизирано население, 

отличаващо се с все по-голямо 

многообразие. 

в поведението на потребителите и 

моделите на мобилност, нови участници 

на пазара и революционни бизнес 

модели, глобализация, увеличена 

международна конкуренция и 

застаряващо, урбанизирано население, 

отличаващо се с все по-голямо 

многообразие, и в същото време 

население в селските и крайградските 

райони, което е в изолация и се 

нуждае от достъпен транспорт. 

 

Изменение  35 

 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За откриването на нови начини за 

ускоряване на внедряването на чисти 

технологии и решения за 

декарбонизация на европейската 

икономика е необходимо и повишено 

търсене за иновации. Ускоряването 

може да се стимулира чрез разширяване 

на правата на гражданите, социално-

икономически иновации и иновации в 

публичния сектор, и ще доведе до 

подходи, които са по-широкообхватни 

от иновациите, тласкани единствено от 

технология. Социално-икономическите 

научни изследвания обхващащи, наред с 

другото, потребителските 

потребности и модели, прогнозните 

дейности, екологичните, 

икономическите, социалните и 

поведенческите аспекти, бизнес 

казусите и моделите, както и 

изследванията в преднормативната фаза 

за определяне на стандарти, ще 

улесняват действия, които насърчават 

регулаторните, финансовите и 

социалните иновации, умения и 

ангажираност и овластяване на 

участници на пазара и потребителите. 

За откриването на нови начини за 

ускоряване на внедряването на чисти 

технологии, преход към енергийна 

система, основаваща се на 

възобновяемите източници, и решения 

за декарбонизация на европейската 

икономика е необходимо и повишено 

търсене за иновации. Ускоряването 

може да се стимулира чрез разширяване 

на правата на гражданите, социално-

икономически иновации и иновации в 

публичния сектор, и ще доведе до 

подходи, които са по-широкообхватни 

от иновациите, тласкани единствено от 

технология. Социално-икономическите 

научни изследвания обхващащи, наред с 

другото, потребностите и моделите 

на всички потребители, прогнозните 

дейности, екологичните, 

икономическите, социалните и 

поведенческите аспекти, бизнес 

казусите и моделите, както и 

изследванията в преднормативната фаза 

за определяне на стандарти, ще 

улесняват действия, които насърчават 

регулаторните, финансовите и 

социалните иновации, умения и 

ангажираност и овластяване на 

участници на пазара, потребителите и 
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общностите. В транспортния сектор 

е от решаващо значение ролята на 

приложните научни изследвания и 

опити, насочени към внедряването на 

иновациите на пазара. 

Изменение  36 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Дейностите по този клъстер допринасят 

по-специално за целите на енергийния 

съюз, както и към тези на цифровия 

единен пазар, програмата „Работни 

места, растеж и инвестиции“, 

засилването на ролята на ЕС като 

глобален участник, новата стратегия за 

промишлената политика на ЕС, 

кръговата икономика, инициативата за 

суровините, съюза на сигурност и 

програмата за градовете, общата 

селскостопанска политика на ЕС, както 

и законовите разпоредби на ЕС за 

намаляване на шума и замърсяването на 

въздуха. 

Дейностите по този клъстер допринасят 

по-специално за целите на енергийния 

съюз, както и към тези на цифровия 

единен пазар, програмата „Работни 

места, растеж и инвестиции“, 

засилването на ролята на ЕС като 

глобален участник, новата стратегия за 

промишлената политика на ЕС, 

кръговата икономика, инициативата за 

суровините, съюза на сигурност и 

програмата за градовете, морската 

политика, както и общата 

селскостопанска политика на ЕС, както 

и законовите разпоредби на ЕС за 

намаляване на шума и замърсяването на 

въздуха. 

 

Изменение  37 

Предложение за решение 

Приложение І – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕС се стреми да бъде световен лидер в 

областта на финансово достъпни, 

сигурни и устойчиви енергийни 

технологии, като повишава 

конкурентоспособността си в 

глобалните вериги за създаване на 

стойност и позицията си на бързо 

развиващите се пазари. Разнообразните 

климатични, географски, екологични и 

социално-икономически условия в ЕС, 

както и необходимостта от гарантиране 

ЕС се стреми да бъде световен лидер в 

областта на финансово достъпни, 

сигурни и устойчиви енергийни 

технологии, като повишава 

конкурентоспособността си в 

глобалните вериги за създаване на 

стойност и позицията си на бързо 

развиващите се пазари. Разнообразните 

климатични, географски, екологични и 

социално-икономически условия в ЕС, 

както и необходимостта от гарантиране 



 

AD\1169269BG.docx 21/42 PE625.455v02-00 

 BG 

на сигурност на доставките и достъп до 

суровини, налагат използването на 

широк портфейл от енергийни решения, 

включително и от нетехнически 

характер. По отношение на 

технологиите за възобновяема енергия 

разходите трябва да спаднат още, да се 

подобри производителността, 

интеграцията в енергийната система и 

да се разработят водещи до пробив 

технологии. По отношение на 

изкопаемите горива ще е от съществено 

значение тяхното използване да се 

декарбонизира, за да се постигнат 

целите, свързани с климата. 

на сигурност на доставките и достъп до 

суровини, налагат използването на 

широк портфейл от енергийни решения, 

включително и от нетехнически 

характер. По отношение на 

технологиите за възобновяема енергия 

разходите трябва да спаднат още, да се 

подобри производителността, 

интеграцията в енергийната система и 

да се разработят водещи до пробив 

технологии. По отношение на 

изкопаемите горива ще е от съществено 

значение тяхното използване да се 

декарбонизира, за да се постигнат 

целите, свързани с климата. Газовата 

инфраструктура също играе важна 

роля за интегрирането на 

възобновяеми и нисковъглеродни 

газове. 

 

Изменение  38 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Технологии и решения за 

възобновяема енергия за производство 

на електричество, отопление и 

охлаждане, устойчиви транспортни 

горива и междинни носители, в 

различни мащаби и етапи от 

разработката, приспособени към 

географските условия и пазари, както в 

ЕС, така и в световен мащаб; 

– Технологии и решения за 

възобновяема енергия за производство 

на електричество, възобновяеми 

транспортни горива и междинни 

носители, в различни мащаби и етапи от 

разработката, приспособени към 

географските условия и пазари, както в 

ЕС, така и в световен мащаб; 

 

Изменение  39 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 2 – 

тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Технологии и решения за – Технологии и решения за 
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намаляване на емисиите на парникови 

газове от производството на 

електроенергия от изкопаеми горива 

чрез улавяне, използване и съхранение 

на CO2. 

намаляване на емисиите на парникови 

газове от производството на 

електроенергия от изкопаеми горива 

чрез улавяне, използване и съхранение 

на CO2, както и решения за 

подпомагане на съхранението на 

излишната вятърна и слънчева 

електроенергия под формата на газ; 

 

Изменение  40 

Предложение за решение 

Приложение І – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Очакваният растеж на производството 

на електроенергия с променлив режим и 

преминаването към повече 

електрически отоплителни, охлаждащи 

и транспортни средства налага 

необходимостта от нови подходи за 

управление на електрическата мрежа. 

Освен декарбонизацията, целта е да се 

постигне финансова достъпност, 

сигурност и стабилност на енергийните 

доставки чрез инвестиции в иновативни 

технологии за мрежова инфраструктура 

и иновативно управление на системите. 

Съхраняването на енергия под различни 

форми ще играе важна роля при 

предоставянето на услуги за мрежата, а 

също и за подобряване и подсилване на 

капацитета на мрежата. Постигането на 

полезни взаимодействия между 

различните мрежи (напр. 

електрическата мрежа, мрежите за 

отопление и охлаждане, газовите мрежи, 

инфраструктурата за зареждане и 

презареждане на транспортните 

средства, водородни и 

телекомуникационни мрежи) и 

различните участници (напр. 

промишлени обекти, центрове за данни, 

производители на енергия за собствени 

нужди) ще е от съществено значение за 

осигуряването на интелигентна 

интегрирана експлоатация на 

Очакваният растеж на производството 

на електроенергия с променлив режим и 

преминаването към по-

децентрализирано производство, 

повече електрически отоплителни, 

охлаждащи и транспортни средства 

налага необходимостта от нови подходи 

за управление на електрическата мрежа. 

Освен декарбонизацията, целта е да се 

постигне финансова достъпност, 

сигурност и стабилност на енергийните 

доставки чрез инвестиции в иновативни 

технологии за мрежова инфраструктура 

и иновативно управление на системите. 

Съхраняването на енергия под различни 

форми ще играе важна роля при 

предоставянето на услуги за мрежата, а 

също и за подобряване и подсилване на 

капацитета на мрежата. Постигането на 

полезни взаимодействия между 

различните мрежи (напр. 

електрическата мрежа, мрежите за 

отопление и охлаждане, газовите мрежи, 

инфраструктурата за зареждане и 

презареждане на транспортните 

средства, водородни и 

телекомуникационни мрежи) и 

различните участници (напр. 

промишлени и селскостопански 

обекти, центрове за данни, 

производители на енергия за собствени 

нужди и оператори на мрежи) ще е от 
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съответните инфраструктури. съществено значение за осигуряването 

на интелигентна интегрирана 

експлоатация на съответните 

инфраструктури. 

 

Изменение  41 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.3 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Технологии и инструменти за 

електрически мрежи с цел интегриране 

на възобновяеми енергийни източници и 

нови натоварвания като 

електромобилност и термопомпи; 

– Технологии и инструменти за 

мрежи с цел интегриране на 

възобновяеми енергийни източници и 

нови натоварвания като 

електромобилност и термопомпи; 

 

Изменение  42 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 14.2.4 – параграф 4 – 

тире 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Наблюдение и оптимизация на 

енергийните характеристики на 

сградите; 

– Наблюдение и оптимизация на 

енергийните характеристики на 

сградите, включително на обектите 

за туристическо настаняване; 

 

Изменение  43 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 14.2.4 – параграф 4 – 

тире 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Процеси на саниране на 

съществуващи сгради и превръщането 

им в „сгради с почти нулево 

потребление на енергия“; 

– Процеси на саниране на 

съществуващи сгради и превръщането 

им в „сгради с почти нулево 

потребление на енергия“, включително 

на обекти за туристическо 

настаняване. 
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Изменение  44 

Предложение за решение 

Приложение І – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Прогнозата е, че до 2050 г. над 80 % от 

населението на ЕС ще живее в градски 

зони и ще потребява огромния дял от 

наличните ресурси, включително 

енергия, като това ще бъдат зони, 

особено уязвими за неблагоприятните 

въздействия на метеорологичните 

условия, които вече са засегнати от 

изменението на климата и природните 

бедствия, а в бъдеще положението ще се 

влошава. Главно предизвикателство е 

цялостното увеличение на общата 

енергийна ефективност и ефективността 

на ресурсите, както и устойчивостта на 

климатичните изменения на градовете в 

Европа, с насоченост към сградния 

фонд, енергийните системи, 

мобилността, изменението на климата, 

както и водата, почвата, качеството на 

въздуха, отпадъците и шума. 

 Необходимо е да се разгледат и 

използват полезните взаимодействия с 

финансирани от ЕФРР градски 

политики и действия. 

Прогнозата е, че до 2050 г. над 80% от 

населението на ЕС ще живее в градски 

зони и ще потребява огромния дял от 

наличните ресурси, включително 

енергия; тези зони също така ще 

бъдат особено уязвими за 

неблагоприятните въздействия на 

метеорологичните промени, които вече 

се влошават в резултат от 
изменението на климата и природните 

бедствия, а в бъдеще положението ще се 

влошава все повече. Главно 

предизвикателство е цялостното 

увеличение на общата енергийна 

ефективност и ефективността на 

ресурсите, както и устойчивостта на 

климатичните изменения на градовете в 

Европа, с насоченост към сградния 

фонд, енергийните системи, 

мобилността, изменението на климата, 

както и водата, почвата, качеството на 

въздуха, отпадъците и шума. 

Необходимо е да се разгледат и 

използват полезните взаимодействия с 

финансирани от ЕФРР градски 

политики и действия. 

Освен това ще трябва да се отдели 

специално внимание на мобилността 

и сигурността на останалите 20% от 

населението в ЕС, живеещо в 

селските и отдалечените райони, 

като се обмислят най-ефективните и 

ефикасни стратегии в транспортния 

(инфраструктура, интелигентна и 

взаимносвързана мобилност) и в 

енергийния сектор, за да се гарантира 

оптимална сигурност по отношение 

на логистиката и енергетиката. 
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Изменение  45 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.5 – параграф 2 – 

тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Качество на живот за 

гражданите, безопасна мобилност, 

градски социални иновации, кръгова и 

възстановителна способност на 

градовете, намален отпечатък върху 

околната среда и замърсяване; 

– Качество на живот за гражданите 

и посетителите, безопасна мобилност, 

градски социални иновации, кръгова и 

възстановителна способност на 

градовете, намален отпечатък върху 

околната среда и замърсяване, 

интелигентни дестинации; 

 

Изменение  46 

Предложение за решение 

Приложение І – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.6 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преходът към чисти технологии, 

свързаност и автоматизация ще зависи 

от своевременното проектиране и 

производство на въздухоплавателни, 

сухоземни и плавателни превозни 

средства, които интегрират различни 

технологии, и ускоряването на тяхното 

въвеждане. Като цели от първостепенна 

важност са нарастващите комфорт, 

ефикасност, достъпност и намаляващото 

въздействие от начина на живот върху 

околната среда, здравето на човека и 

енергията. Иновативната и ефикасна 

транспортна инфраструктура е от 

съществено значение за правилното 

функциониране на всички видове 

транспорт с оглед на нарасналото 

търсене на мобилност и бързо 

променящите се технологии. Особено 

внимание заслужава интегрираният 

подход към инфраструктурата и 

разработването на сухоземни, 

плавателни и въздухоплавателни 

превозни средства. 

Преходът към чисти технологии, 

свързаност и автоматизация ще зависи 

от своевременното проектиране и 

производство на въздухоплавателни, 

сухоземни и плавателни превозни 

средства, които интегрират различни 

технологии, и ускоряването на тяхното 

въвеждане. Като цели от първостепенна 

важност са нарастващите комфорт, 

ефикасност, достъпност и намаляващото 

въздействие от начина на живот върху 

околната среда, здравето на човека и 

енергията. Иновативната и ефикасна, 

оперативно съвместима, 

мултимодална транспортна 

инфраструктура е от съществено 

значение за правилното функциониране 

на всички видове транспорт с оглед на 

нарасналото търсене на мобилност и 

бързо променящите се технологии. 

Особено внимание заслужава 

интегрираният подход към 

инфраструктурата и разработването на 

сухоземни, плавателни и 

въздухоплавателни превозни средства. 
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Изменение  47 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.6 – параграф 2 – 

тире 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Нови материали, техники и 

методи на строителство, експлоатация и 

поддръжка на инфраструктури, като се 

гарантира надеждна достъпност по 

мрежа и подход на пълния жизнен 

цикъл; 

– Нови материали, техники и 

методи на строителство, експлоатация, 

мониторинг и поддръжка на 

инфраструктури, като се гарантира 

надеждна достъпност до мрежа и 

подход на пълния жизнен цикъл; 

 

Изменение  48 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.6 – параграф 2 – 

тире 5 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – електромобилност; 

 

Изменение  49 

Предложение за решение 

Приложение І – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да постигне ЕС целите си по 

отношение на качеството на въздуха, 

климата и енергията, включително 60% 

намаляване на емисиите на парникови 

газове до 2050 г., както и намаляване на 

шума, е необходимо да се преосмисли 

системата за мобилност като цяло, което 

включва потребители, превозни 

средства, горива и инфраструктури. Ще 

е необходимо също така да се внедрят 

нискоемисионни алтернативни видове 

енергия и на пазара да навлязат 

сухоземни/плавателни/въздухоплавател

ни превозни средства с нулеви емисии. 

За да постигне ЕС целите си по 

отношение на качеството на въздуха, 

климата и енергията, включително 60% 

намаляване на емисиите на парникови 

газове до 2050 г., както и намаляване на 

шума, е необходимо да се преосмисли 

системата за мобилност като цяло, което 

включва потребители, превозни 

средства, горива и инфраструктури. Ще 

е необходимо също така да се внедрят 

нискоемисионни алтернативни видове 

енергия и на пазара да навлязат 

сухоземни/плавателни/въздухоплавател

ни превозни средства с нулеви емисии. 
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Освен вредните ефекти от емисиите на 

парникови газове транспортът 

допринася значително за лошото 

качество на въздуха и за шума в Европа, 

което има отрицателни последствия за 

здравето на гражданите18. В 

продължение на постигнатото с 

електрификацията и използването на 

горивни клетки за автомобили, автобуси 

и лекотоварни превозни средства, е от 

съществено значение да се ускорят 

научноизследователските и 

иновационни решения и в други сектори 

— авиация, морска и речна навигация и 

камиони. 

Освен вредните ефекти от емисиите на 

парникови газове транспортът 

допринася значително за лошото 

качество на въздуха и за шума в Европа, 

което има отрицателни последствия за 

здравето на гражданите18. В 

продължение на постигнатото с 

електрификацията и използването на 

горивни клетки за автомобили, автобуси 

и лекотоварни превозни средства, е от 

съществено значение да се ускорят 

научноизследователските и 

иновационни решения и в други сектори 

– авиация, морска и речна навигация, 

автомобилен транспорт и туризъм. 

_________________ _________________ 

18 Около една трета от жителите на ЕС 

живеят в градски райони с 

концентрация на замърсителите над 

законоустановените прагове 

18 Около една трета от жителите на ЕС 

живеят в градски райони с 

концентрация на замърсителите над 

законоустановените прагове 

 

Изменение  50 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.7 – параграф 2 – 

тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Електрификацията на всички 

видове транспорт (например 

акумулатори, горивни клетки, 

хибридизация и т.н.), включително 

нови технологии за 

сухоземни/плавателни/въздухоплавател

ни задвижващи системи, бързо 

зареждане/презареждане, добив на 

енергия и лесен за използване и 

достъпен интерфейс на 

инфраструктурата за зареждане, което 

гарантира оперативна съвместимост и 

безпрепятствена доставка на услуги; 

разработване и внедряване на 

конкурентоспособни, безопасни, 

високопроизводителни и устойчиви 

акумулатори за превозни средства с 

– Декарбонизация на видовете 

транспорт, включително нови 

технологии за 

сухоземни/плавателни/въздухоплавател

ни задвижващи системи, бързо 

зареждане/презареждане, добив на 

енергия и лесен за използване и 

достъпен интерфейс на 

инфраструктурата за зареждане, което 

гарантира оперативна съвместимост и 

безпрепятствена доставка на услуги; 

разработване и внедряване на 

конкурентоспособни, безопасни, 

високопроизводителни и устойчиви 

акумулатори за превозни средства с 

ниски и нулеви емисии; 
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ниски и нулеви емисии; 

 

Изменение  51 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.7 – параграф 2 – 

тире 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Подкрепа за увеличено 

европейско производство на 

акумулаторни клетки и пълна 

конкурентоспособна верига за 

създаване на стойност в Европа; 

укрепване на лидерството в 

промишлеността чрез ускорена 

подкрепа за научни изследвания и 

иновации за авангардни (например 

литиево-йонни) и революционни 

(например полупроводникови) 

технологии; 

 

Изменение  52 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.7 – параграф 2 – 

тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Устойчиви нови горива и нови 

интелигентни 

сухоземни/плавателни/въздухоплавател

ни превозни средства за съществуващи 

и бъдещи модели на мобилност и 

съответстваща инфраструктура; 

технологии и ориентирани към 

потребителя решения за оперативна 

съвместимост и безпрепятствено 

предоставяне на услуги; 

– Устойчиви нови горива и нови 

интелигентни 

сухоземни/плавателни/въздухоплавател

ни превозни средства за съществуващи 

и бъдещи модели на мобилност и 

съответстваща инфраструктура; 

технологии и ориентирани към 

потребителя решения за оперативна 

съвместимост и безпрепятствено 

предоставяне на услуги; по-безшумни и 

по-щадящи околната среда 

въздухоплавателни средства („Чисто 

небе 2“); 
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Изменение  53 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.7 – параграф 2 – 

тире 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Подкрепа за ресурсно 

ефективен екологосъобразен 

транспорт, чрез създаване на по-

незамърсяващи и тихи 

въздухоплавателни и превозни 

средства и плавателни съдове за 

намаляване на въздействието от 

транспортните системи върху 

климата и околната среда, чрез 

разработване на интелигентно 

оборудване, инфраструктури и услуги 

и чрез подобряване на транспорта и 

мобилността в градските райони; 

 

Изменение  54 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.7 – параграф 2 – 

тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Подкрепа за по-добра 

мобилност, по-малко задръствания, 

по-голяма безопасност и сигурност 

със значително намаляване на 

задръстванията на движението; със 

значително подобрение в 

мобилността на хората и товарите; 

чрез разработване на нови концепции 

за товарния транспорт и 

логистиката и чрез намаляване на 

броя на произшествията, смъртните 

случаи и жертвите, и подобряване на 

сигурността; 

 

Изменение  55 

Предложение за решение 
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Приложение І – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Интелигентната мобилност ще спомогне 

за осигуряването на ефективна, 

безопасна и адаптивна мобилност от 

врата до врата, заедно с всички нейни 

компоненти, по-специално посредством 

цифрови технологии, авангардна 

сателитна навигация 

(EGNOS/„Галилео“) и изкуствен 

интелект. Новите технологии ще 

спомогнат за оптимизиране на 

използването и ефективността на 

транспортната инфраструктура и мрежи, 

като подобрят мултимодалността и 

свързаността, оптимизират 

управлението на трафика и въведат 

иновативни транспортни решения и 

услуги, намалявайки по този начин 

задръстванията и отрицателното 

въздействие върху околната среда, и 

предоставят по-качествени услуги за 

мобилност и логистика на гражданите и 

предприятията. Свързаната и 

автоматизирана мобилност, заедно със 

съответната инфраструктура, ще 

подобри ефективността и безопасността 

на всички видове транспорт. 

Интелигентната мобилност ще спомогне 

за осигуряването на ефективна, 

безопасна и адаптивна мобилност от 

врата до врата, заедно с всички нейни 

компоненти, по-специално посредством 

цифрови технологии, авангардна 

сателитна навигация 

(EGNOS/„Галилео“) и изкуствен 

интелект. Новите технологии ще 

спомогнат за оптимизиране на 

използването и ефективността на 

транспортната инфраструктура и мрежи, 

като подобрят мултимодалността и 

свързаността, оптимизират 

управлението на трафика и въведат 

иновативни транспортни решения и 

услуги, които са достъпни за 

потребителите, особено за тези с 

намалена подвижност. Това ще 

направи възможно намаляването на 
задръстванията и отрицателното 

въздействие върху околната среда, като 

се предоставят по-качествени услуги за 

мобилност и логистика на гражданите и 

предприятията. Свързаната и 

автоматизирана мобилност, заедно със 

съответната инфраструктура, ще 

подобри ефективността и безопасността 

на всички видове транспорт. 

 

Изменение  56 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.8 – параграф 2 – 

тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Железопътни технологии и 

експлоатацията им за 

висококапацитетни, безшумни, 

оперативно съвместими и 

автоматизирани железопътни системи; 

– Железопътни технологии и 

експлоатацията им за 

висококапацитетни, изцяло свързани, 

безшумни, оперативно съвместими и 

автоматизирани железопътни системи; 
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Изменение  57 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.8 – параграф 2 – 

тире 3 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Трансгранични вътрешни водни 

пътища: решения за икономически 

жизнеспособни действия за 

преминаване към автоматизирана, 

свързана, ефективна, надеждна, 

безопасна, сигурна и устойчива 

система за воден транспорт, 

свързваща се с други видове 

транспорт; 

 

Изменение  58 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.8 – параграф 2 – 

тире 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Свързани, сътрудничещи си и 

автоматизирани системи и услуги за 

мобилност, включително технологични 

решения и нетехнологични въпроси; 

– Свързани, оперативно 

съвместими, сътрудничещи си и 

автоматизирани системи и услуги за 

мобилност, включително технологични 

решения и нетехнологични въпроси. 

 

Изменение  59 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.8 – параграф 2 – 

тире 4 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Интелигентни решения в морските 

превози за по-безопасни, по-

ефективни операции по вода. 

 

Изменение  60 
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Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.8 – параграф 2 а 

(нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Морски транспорт: подкрепа за 

системите за цифровизация на 

морския транспорт и насърчаване на 

морските магистрали; 

 

Изменение  61 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 5 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. КЛЪСТЕР „ХРАНИ И 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“ 

5. КЛЪСТЕР „ХРАНИ, 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, МОРЕТА И 

ОКЕАНИ“ 

 

Изменение  62 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 7 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Те ще допринесат особено за мисията 

„Чисти и продуктивни морета и 

океани“, описана подробно в 

конкретната работна програма. 

 

Изменение  63 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 2 – 

тире 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Адаптивни и 

многофункционални природосъобразни 

решения, преодоляващи 

предизвикателствата, свързани с 

– Адаптивни и 

многофункционални природосъобразни 

решения, преодоляващи 

предизвикателствата, свързани с 
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изменението на климата, в градове, в 

селски и крайбрежни райони, природни 

бедствия, загуба на биологично 

разнообразие, влошаване на 

екосистемите, замърсяване, както и 

здраве и благосъстояние на гражданите; 

изменението на климата, в градове, в 

селски и крайбрежни райони, природни 

бедствия, загуба на биологично 

разнообразие, влошаване на 

екосистемите, замърсяване, както и 

здраве и благосъстояние на гражданите 

и посетителите; 

 

Изменение  64 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІI – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5.2.4. Морета и океани (Не се отнася до българския текст.)

   

 

Изменение  65 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 2 – 

тире 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Сини вериги за създаване на 

стойност, многократно използване на 

морското пространство и растеж на 

сектора за възобновяема енергия от 

моретата и океаните, включително 

устойчиви микро- и макроводорасли; 

– Сини вериги за създаване на 

стойност, включително крайбрежен и 

морски туризъм, многократно 

използване на морското пространство и 

растеж на сектора за възобновяема 

енергия от моретата и океаните, 

включително устойчиви микро- и 

макроводорасли; 

 

Изменение  66 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 2 – 

тире 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Сините иновации, включително 

синята и цифровата икономика, 

обхващащи крайбрежните райони, 

– Сините иновации, включително 

синята и цифровата икономика, 

обхващащи крайбрежните райони, 
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крайбрежните градове и пристанищата, 

за се засили устойчивостта на 

крайбрежните райони и да се увеличат 

ползите за гражданите. 

крайбрежните градове и пристанищата, 

както и крайбрежния и морския 

туризъм, за да се засили устойчивостта 

на крайбрежните райони и да се 

увеличат ползите за гражданите и 

посетителите. 

 

Изменение  67 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.4 – параграф 2 – 

тире 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Сините иновации, включително 

синята и цифровата икономика, 

обхващащи крайбрежните райони, 

крайбрежните градове и пристанищата, 

за се засили устойчивостта на 

крайбрежните райони и да се увеличат 

ползите за гражданите. 

– Сините иновации, включително 

синята и цифровата икономика, 

обхващащи крайбрежните райони, 

крайбрежните градове, пристанищата и 

островните региони, за да се засили 

устойчивостта на крайбрежните райони 

и да се увеличат ползите за гражданите. 

 

Изменение  68 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 – 

тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Потребителско поведение, начин 

на живот и мотивация, насърчаване на 

социалните иновации и обществения 

ангажимент за по-добро здраве и 

устойчивост на околната среда в цялата 

хранителна верига за създаване на 

стойност; 

– Потребителско поведение, начин 

на живот и мотивация, насърчаване на 

социалните иновации и обществения 

ангажимент за по-добро здраве и 

устойчивост на околната среда в цялата 

хранителна верига за създаване на 

стойност; в сътрудничество с други 

предприятия от сектора на 

пътуванията и туризма. 

 

Изменение  69 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 – 

тире 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Иновации и продоволствени 

системи за местни иновации и 

овластяване на общностните, 

поощряване на справедливата търговия 

и ценообразуването, приобщаване и 

устойчивост чрез партньорства между 

промишлеността, местните общини, 

изследователите и обществото. 

– Иновации и продоволствени 

системи за местни иновации и 

овластяване на общностите, 

поощряване на справедливата търговия 

и ценообразуване, приобщаване и 

устойчивост чрез партньорства между 

сектори, които могат да допринесат 

сериозно за значителна промяна в 

начина на производство и консумация, 

какъвто е случаят с туризма, 

местните органи, изследователите и 

обществото. 

 

Изменение  70 

Предложение за решение 

Приложение I – част ІI – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.2 – параграф 2 – 

точка 3 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Цифровизация в отделните 

сектори — енергетика, транспорт, 

строителство, здравеопазване и 

държавно управление; 

– Цифровизация в отделните 

сектори – енергетика, транспорт, 

строителство, здравеопазване, държавно 

управление и туризъм; 

 

Изменение  71 

Предложение за решение 

Приложение I – част ІI – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.2 – параграф 2 – 

точка 5 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Храни и природни ресурси 5. Храни, природни ресурси, 

морета и океани 

 

Изменение  72 

Предложение за решение 

Приложение I – част 4 – точка 1 – параграф 3 – тире 4 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Въвеждане на специални линии за 

финансиране в работната програма 

и/или предложение за конкретни 

квоти за групи държави, за които са 

налице данни за значителен недостиг 

във финансирането на дейности по 

„Хоризонт 2020“; 

Изменение  73 

Предложение за решение 

Приложение І – част II – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Обединяването на дейностите по 

цифровите технологии, главните базови 

технологии и космическите технологии, 

както и устойчивата доставка на 

суровини, ще доведат до по-системен 

подход, по-бърза и по-задълбочена 

цифрова и промишлена трансформация. 

То ще гарантира, че научните 

изследвания и иновациите в тези 

области се отразяват в изготвянето и 

допринасят за изпълнението на 

политиките на ЕС за промишленост, 

цифровизация, околна среда, енергетика 

и климат, кръгова икономика, суровини 

и авангардни материали и космическо 

пространство. 

Обединяването на дейностите по 

цифровите технологии, главните базови 

технологии и космическите технологии, 

както и устойчивата доставка на 

суровини, ще доведат до по-системен 

подход, по-бърза и по-задълбочена 

цифрова и промишлена трансформация. 

То ще гарантира, че научните 

изследвания и иновациите в тези 

области се отразяват в изготвянето и 

допринасят за изпълнението на 

политиките на ЕС за промишленост, 

цифровизация, околна среда, енергетика 

и климат, мобилност, кръгова 

икономика, суровини и авангардни 

материали и космическо пространство. 

Изменение  74 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.8 – параграф 3 – 

тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Електрификация и използване на 

неконвенционални енергийни 

източници в промишлените заводи, 

обмен на енергия и ресурси между 

промишлените заводи (например чрез 

промишлена симбиоза); 

– Електрификация и използване на 

неконвенционални или основани на 

възобновяеми енергийни източници 

енергийни източници в промишлените 

заводи, обмен на енергия и ресурси 

между промишлените заводи (например 
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чрез промишлена симбиоза); 

Изменение  75 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да изпълни целите на Парижкото 

споразумение, ЕС ще трябва да 

осъществи преход към 

нисковъглеродни, ефективно 

използващи ресурсите и устойчиви 

икономика и общество. В основата на 

този преход ще залегнат дълбоки 

промени в технологията и услугите, в 

начините на поведение на 

предприятията и потребителите, както и 

създаване на нови форми на управление. 

За ограничаване на нарастването на 

глобалната средна температура с под 2° 

C и полагането на усилия за 

ограничаване на нарастването на 

температурата до 1,5° C е необходим 

бърз напредък в декарбонизацията на 

енергийната система и значително 

намаляване на емисиите на парникови 

газове от транспортния сектор17. Ще 

бъде необходим и нов тласък за 

ускоряване на темпа на постигане на 

пробиви от следващо поколение, както и 

демонстриране и внедряване на 

иновативни технологии и решения, като 

се използват и възможностите, 

предоставяни от цифровите и 

космическите технологии. Това ще се 

постигне чрез интегриран подход, 

обхващащ декарбонизацията, 

ефективността на ресурсите, 

намаляването на замърсяването на 

въздуха, достъпа до суровини и 

кръговата икономика. 

За да изпълни целите на Парижкото 

споразумение, ЕС ще трябва да 

осъществи преход към 

нисковъглеродни, ефективно 

използващи ресурсите и устойчиви 

икономика и общество. В основата на 

този преход ще залегнат дълбоки 

промени в технологията и услугите, в 

начините на поведение на 

предприятията и потребителите, както и 

създаване на нови форми на управление. 

За ограничаване на нарастването на 

глобалната средна температура с под 2° 

C и полагането на усилия за 

ограничаване на нарастването на 

температурата до 1,5° C е необходим 

бърз напредък в декарбонизацията на 

енергийната система и значително 

намаляване на емисиите на парникови 

газове от транспортния сектор17. 

Понастоящем на транспортния 

сектор се дължат близо една 

четвърт от емисиите на парникови 

газове на Съюза. Секторът на 

транспорта е от ключово значение за 

намаляването на емисиите на 

парникови газове и за 

декарбонизацията на икономиката на 

Съюза. Ще бъде необходим и нов 

тласък за ускоряване на темпа на 

постигане на пробиви от следващо 

поколение, както и демонстриране и 

внедряване на иновативни технологии и 

решения, като се използват и 

възможностите, предоставяни от 

цифровите, автоматизиращите и 

космическите технологии. Това ще се 

постигне чрез интегриран подход, 

обхващащ декарбонизацията, 

ефективността на ресурсите, 
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намаляването на замърсяването на 

въздуха, достъпа до суровини и 

кръговата икономика. 

__________________ __________________ 

17 Значителната декарбонизация на 

други сектори е разгледана в други 

части от стълба „Глобални 

предизвикателства и 

конкурентоспособност на 

промишлеността“ на програма 

„Хоризонт Европа“. 

17 Значителната декарбонизация на 

други сектори е разгледана в други 

части от стълба „Глобални 

предизвикателства и 

конкурентоспособност на 

промишлеността“ на програма 

„Хоризонт Европа“. 

Изменение  76 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проблемите пред транспортния и 

енергийния сектор обаче надхвърлят 

необходимостта от намаляване на 

емисиите. Предизвикателствата за 

преодоляване са няколко, включително 

нарастващото проникване на цифровите 

и космическите технологии, промените 

в поведението на потребителите и 

моделите на мобилност, нови участници 

на пазара и революционни бизнес 

модели, глобализация, увеличена 

международна конкуренция и 

застаряващо, урбанизирано население, 

отличаващо се с все по-голямо 

многообразие. 

Проблемите пред транспортния и 

енергийния сектор обаче надхвърлят 

необходимостта от намаляване на 

емисиите. Предизвикателствата за 

преодоляване са няколко, включително 

нарастващото проникване на 

цифровите, автоматизираните и 

космическите технологии, промените в 

поведението на потребителите и 

моделите на мобилност, нови участници 

на пазара и революционни бизнес 

модели, глобализация, увеличена 

международна конкуренция и 

застаряващо, урбанизирано население, 

отличаващо се с все по-голямо 

многообразие. 

Изменение  77 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Дейностите по този клъстер допринасят 

по-специално за целите на енергийния 

съюз, както и към тези на цифровия 

единен пазар, програмата „Работни 

места, растеж и инвестиции“, 

Дейностите по този клъстер допринасят 

по-специално за целите на енергийния 

съюз, както и към тези на цифровия 

единен пазар, програмата „Работни 

места, растеж и инвестиции“, 
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засилването на ролята на ЕС като 

глобален участник, новата стратегия за 

промишлената политика на ЕС, 

кръговата икономика, инициативата за 

суровините, съюза на сигурност и 

програмата за градовете, общата 

селскостопанска политика на ЕС, както 

и законовите разпоредби на ЕС за 

намаляване на шума и замърсяването на 

въздуха. 

засилването на ролята на ЕС като 

глобален участник, новата стратегия за 

промишлената политика на ЕС, 

кръговата икономика, инициативата за 

суровините, съюза на сигурност и 

програмата за градовете, общата 

селскостопанска политика на ЕС, както 

и законовите разпоредби на ЕС за 

намаляване на шума и замърсяването на 

въздуха, и подпомагат държавите 

членки да постигнат националните 

цели за намаляване на емисиите. 

Изменение  78 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 2 – 

тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Технологии и решения за 

възобновяема енергия за производство 

на електричество, отопление и 

охлаждане, устойчиви транспортни 

горива и междинни носители, в 

различни мащаби и етапи от 

разработката, приспособени към 

географските условия и пазари, както в 

ЕС, така и в световен мащаб; 

– Технологии и решения за 

възобновяема енергия за производство 

на електричество, производство на 

водород, отопление и охлаждане, 

устойчиви транспортни горива и 

междинни носители, в различни мащаби 

и етапи от разработката, приспособени 

към географските условия и пазари, 

както в ЕС, така и в световен мащаб; 

Изменение  79 

Предложение за решение 

Приложение І – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Масивните, концентрирани и 

децентрализирани решения за 

съхраняване на енергия (химическа, 

електрохимическа, електрическа, 

механична и термална) за енергийната 

система ще увеличат ефикасността, 

гъвкавостта, технологичната 

независимост и достъпността, както и 

сигурността на доставките. 

Нискоемисионният декарбонизиран 

транспорт ще има нужда от нарастващ 

Масивните, концентрирани и 

децентрализирани решения за 

съхраняване на енергия (химическа, 

електрохимическа, електрическа, 

механична и термална) за енергийната 

система ще увеличат ефикасността, 

гъвкавостта, технологичната 

независимост и достъпността, както и 

сигурността на доставките. 

Нискоемисионният декарбонизиран 

транспорт ще има нужда от нарастващ 
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дял на електрически превозни средства 

и/или превозни средства с друг вид 

алтернативно гориво, с по-ефективни и 

по-евтини рециклируеми и повторно 

използваеми акумулатори, местно 

снабдяване със 

синтетични/възобновяеми горива като 

например водород, както и иновативни 

решения за съхраняване на място. 

дял на електрически превозни средства 

и/или превозни средства с друг вид 

алтернативно гориво, с по-ефективни и 

по-евтини, произведени по устойчив 

начин, рециклируеми и повторно 

използваеми акумулатори, местно 

снабдяване със 

синтетични/възобновяеми горива като 

например водород, както и иновативни 

решения за съхраняване на място. 

Изменение  80 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.9 – параграф 2 – 

тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Водородни горивни клетки с 

ниски или нулеви емисии на въглерод и 

веригата за създаване на стойност в ЕС 

— от проекта до крайната употреба в 

различни приложения. 

– Складиране и свързана 

водородна инфраструктура с ниски 
емисии на въглерод и други вещества и 

материали, даващи възможност за 

съхранение на енергия, включително, 

но ограничено до технологията на 

горивните клетки, и веригата за 

създаване на стойност в ЕС — от 

проекта до крайната употреба в 

различни приложения. 

 

Изменение  81 

Предложение за решение 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Храни и природни ресурси 8. Храни, природни ресурси, 

морета и океани 
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