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Изменение 12
Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Предложение за решение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Дейностите, насочени към 
подпомагане на съвместната 
програма Eurostars се състоят най-
вече от научноизследователски и 
развойни дейности, извършвани от 
едно или повече МСП, извършващи 
НРД, създадени в участващите 
държави-членки и другите участващи 
страни. За всеки избран проект след 
покана за представяне на 
предложения, МСП, извършващи НРД 
следва заедно да изпълнят поне 50% 
от всички НРД дейности в рамките 
на проекта.

Or. en

Обосновка

Too many R&D performing SMEs are excluded with a fixed limit of 50 % contribution 
mentioned in the articles. By mentioning the goal of 50% in the recitals, the High Level 
Group is urged to prefer SMEs with a contribution of at least 50% but should also be allowed 
to make exceptions for more market based SMEs.

Изменение 13
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на ефикасното изпълнение 
на съвместната програма Eurostars, 
специалната изпълнителна структура 
следва да предостави финансова 

(20) С оглед на ефикасното изпълнение 
на съвместната програма Eurostars, 
специалната изпълнителна структура 
следва да предостави финансова 
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подкрепа на трети страни, участващи в 
съвместната програма Eurostars, избрани 
след покани за представяне на 
предложения.

подкрепа на трети страни, участващи в 
съвместната програма Eurostars, избрани 
след покани за представяне на 
предложения, класирани по реда на 
представяне на допустимите 
проекти.

Or. ro

Обосновка

The Eurostars program should work in a transparent and non-bureaucratic way, which is to 
achieve with a lump sum or a flat rate payment.

Изменение 14
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Контролът по изпълнението на 
съвместната програма Eurostars 
следва да бъде икономически 
ефективен и да не налага ненужни 
тежести върху МСП, които 
участват в програмата. Наложените 
изисквания трябва да бъдат ясни, 
точни и така формулирани, че 
различните предприятия да могат 
лесно да отговорят на отправените 
към тях въпроси, въз основа на 
извършваните от тях дейности. 

Or. sv
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Изменение 15
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Комисията следва да създаде 
база данни, обединяващи 
резултатите от проектите и да 
продължи да предоставя тази 
информация в продължение на поне 
две години.

Or. ro

Обосновка

It is important to set up a European research and innovation data base.

Изменение 16
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Член 13, параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ако оценката, посочена в параграф 
2 показва, че критериите за допускане 
са толкова строги, че не се отпуска 
помощ за достатъчно предложения, 
Комисията и специалната 
изпълнителна структура променят 
общото споразумение, посочено в член 
4 и адаптират тези критерии. 
Приетото регулаторно 
опростяването на 
административните тежести за 
предприятията трябва да се прилага 
също при контактите на Комисията 
със заинтересованите страни по тези 
въпроси.
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Изменение 17
Pia Elda Locatelli

Предложение за решение
Приложение I, раздел II Дейности, точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) изпълнявани в съществената си част 
от МСП, осъществяващи НРД, които 
следва да покрият поне 50% от 
разходите, свързани с НРД, в рамките 
на проекта. Сключване на договори с 
подизпълнители за по-дребни въпроси 
може да се покрие, ако е необходимо за 
проекта. 

(2) изпълнявани в съществената си част 
от МСП, осъществяващи НРД. За всеки 
проект, МСП, осъществяващи НРД,
следва заедно да изпълнят поне 50% 
от всички НРД, в рамките на проекта. 
Сключване на договори с 
подизпълнители за по-дребни въпроси 
може да се покрие, ако е необходимо за 
проекта.

Or. en

Обосновка

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Изменение 18
Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Предложение за решение
Приложение I, раздел II Дейности, точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) изпълнявани в съществената си част (2) изпълнявани в съществената си част 
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от МСП, осъществяващи НРД, които 
следва да покрият поне 50% от 
разходите, свързани с НРД, в рамките 
на проекта. Сключване на договори с 
подизпълнители за по-дребни въпроси 
може да се покрие, ако е необходимо за 
проекта. 

от МСП, осъществяващи НРД. 
Сключване на договори с 
подизпълнители за по-дребни въпроси 
може да се покрие, ако е необходимо за 
проекта.

Or. en

Обосновка

Too many R&D performing SMEs are excluded with a fixed limit of 50 % contribution. By 
mentioning the goal of 50% in the recitals, the High Level Group is urged to prefer SMEs 
with a contribution of at least 50% but should also be allowed to make exceptions for more 
market based SMEs.

Изменение 19
Paul Rübig

Предложение за решение
Приложение I, раздел IV Изпълнение на програмата, параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалната изпълнителна 
структура взема необходимите 
мерки, за да бъде призната вноската 
на Общността за съвместната 
програма Eurostars, както за цялата 
програмата, така и за отделните 
проекти, като използва включително 
лого на Общността във всеки 
публикуван материал, свързан със 
съвместната програма Eurostars.

Or. en

Обосновка

The contribution of the European Union should be made visible.
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