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Изменение 4
Neena Gill

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

(2) Член 11, буква б) от споразумението 
предвижда следното: „Настоящото 
споразумение се сключва за начален 
период от пет години и може да се 
подновява по взаимно съгласие на 
страните след оценка през последната 
година на всеки следващ период.“

(2) Член 11, буква б) от споразумението 
предвижда следното: „Настоящото 
споразумение се сключва за начален 
период от пет години и може да се 
подновява по взаимно съгласие на 
страните след оценка през последната 
година на всеки следващ период.“
Наред с това, след изтичане на 
половината от този период е 
необходимо да се направи 
средносрочна оценка.

Or. en

Обосновка

Given Framework Programme Seven  increases the opportunities for international 
cooperation with third countries across all themes this should boost more cooperative 
research activities. Therefore, an additional evaluation of progress of the activities within the 
agreement is required. Evaluation is needed to make a tangible difference to the Agreement, if 
this takes place mid term, adjustments could be made to the remainder of the programme if it 
is not working to its full potential.

Изменение 5
Neena Gill

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3а) Ръководният комитет ЕО –
Индия за научно и технологично 
сътрудничество отговаря за 
ефективната координация и 
улесняването на дейностите по 
сътрудничество и е желателно 
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комитетът да заседава ежегодно с 
цел осъществяване на преглед на 
работната програма, а в основата на 
устройствения му правилник трябва 
да залегнат принципите на 
прозрачност и отчетност.

Or. en

Обосновка

The impact assessment of the Agreement suggests that the  Steering Committee did not meet 
enough, and more regular meetings could improve coordination.

Изменение 6
Neena Gill

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3б) В процеса на прилагане на 
споразумението са необходими
съвместни усилия за увеличаване на 
участието на Общността и на Индия 
в научноизследователските програми 
на едната и другата и за насърчаване 
на обмена на научни работници 
между Общността и Индия.

Or. en

Обосновка

The impact assessment of scientific cooperation between EU and India revealed that EU 
participation in Indian research programmes is particularly low. Therefore, both parties need 
to jointly take action to reduce this imbalance. Joint calls for proposals could be one 
possibility to address this. A second problem revealed is the low number of exchanges of 
scientists. There is a large potential for this to be increased through building on programmes 
such as Marie Curie Actions.
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Изменение 7
Christian Ehler

Предложение за решение
Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3г) Съпоставимостта  на данните и 
подобряването на базата данни,
произлизащи от съвместна  
научноизследователска дейност, 
провеждана в рамките на 
споразумението, следва да бъдат 
приоритетна цел.

Or. de

Обосновка

Für die Bewertung der Ergebnisse der Kooperation ist die Verfügbarkeit und 
Vergleichbarkeit von Daten eine entscheidende Vorraussetzung.

Изменение 8
Christian Ehler

Предложение за решение
Съображение 3 д (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3д) Новият приоритет, който се 
дава на свързаната с енергетиката и 
климата политика, както и на 
необходимото развитие на 
иновационни енергийни технологии, 
следва да се вземе предвид и при 
изпълнението на споразумението.
Съвместните усилия и инициативи, 
например при развитието на 
рентабилни технологии за улавяне и 
съхранение на въглерод, са подчертано 
в интерес и на двамата партньори. 

Or. de
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Обосновка

Die zunehmende Bedeutung der Entwicklung neuer Energietechnologien sollte sich auch in 
der gemeinsamen Forschungsagenda niederschlagen.

Изменение 9
Christian Ehler

Предложение за решение
Съображение 3 е (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3е) Принципът на реципрочността 
трябва да се постави на по-преден 
план при изпълнението на 
споразумението.

Or. de

Обосновка

Im Impact Assessment wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zu indischer 
Forschungsförderung durch bilaterale Abkommen hergestellt wird, und dass die Reziprozität 
durch unterschiedliche Förderstrukturen erschwert wird.

Изменение 10
Neena Gill

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Съвета Изменение

(5) Споразумението за подновяване на 
споразумението за научно и 
технологично сътрудничество между 
Европейската общност и 
правителството на Република Индия се 
одобрява от името на Общността,

(5) Споразумението за подновяване на 
споразумението за научно и 
технологично сътрудничество между 
Европейската общност и 
правителството на Република Индия се 
одобрява от името на Общността, тъй 
като то е важен елемент при 
постигането на амбициите на 
стратегическото партньорство 
между ЕС и Индия, подписано през 
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2004 г., и при следването на по-
широки политически цели.

Or. en

Обосновка

The S&T agreement has real potential to help meet the objectives of the EU-India strategic 
partnership and to pursue broader policy goals such as combating climate change, safe and 
efficient road transport and health. It is important to have a greater feedback of the results 
and emerging needs back into the political process and dialogue.This is necessary to stress 
here because the original agreement was signed in 2001 before the strategic partnership 
2004.
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