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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства създаването от Комисията на програма „Хоризонт 2020“, тъй 
като счита, че тя ще помогне на Европейския съюз (ЕС) да преодолее кризата на 
държавния дълг и да възобнови растежа, като увеличи конкурентоспособността си.

Програмата „Хоризонт 2020“ за първи път ще обедини в една програма финансирането 
на ЕС за научни изследвания и иновации. „Хоризонт 2020“ е насочена към 
използването на научни постижения в иновативни продукти и услуги, което ще създаде 
възможности за стопанска дейност и ще подобри живота на хората. Целта й е да намали 
бюрокрацията като опрости правилата и процедурите за кандидатстване, за да привлича 
повече учени и иновативно ориентирани предприятия.

„Хоризонт 2020“ ще влезе в сила през януари 2014 г. с бюджет за периода до 2020 г. в 
размер на 87,74 милиарда евро. Тя е разделена на три общи части: 1. високи 
постижения в научната област, 2. водещи позиции в промишлеността, 3. обществени 
предизвикателства. Докладчикът счита, че комисията по земеделие и развитие на 
селските райони следва да съсредоточи повечето от усилията си върху третата част, 
която е конкретно насочена към въпроси, свързани със земеделието. Третата част е 
разделена на шест области:

а) здравеопазване, демографски промени и благосъстояние (9,07 милиарда евро);

б) продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания и биоикономика (4,69 милиарда евро);

в) сигурна, чиста и ефективна енергия (6,53 милиарда евро);

г) интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт (7,69 милиарда евро);

д) действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини (4,31 милиарда 
евро);

е) приобщаващи, иновативни и сигурни общества (4,31 милиарда евро).

В областта на продоволствената сигурност и устойчивото земеделие, докладчикът 
подчертава необходимостта учените активно да сътрудничат със земеделските 
производители, особено при обсъждането на научноизследователските приоритети, 
така че новосъздаваните открития да се използват в реалния живот. Важно е и 
включването на неправителствените организации в подобни обсъждания.

Докладчикът по становище приветства факта, че в сравнение със Седмата рамкова 
програма (РП7), бюджетът, отпуснат за научни изследвания, свързани със земеделието, 
е значително увеличен. 

Докладчикът по становище би желал да обърне особено внимание на необходимостта 
от стимулиране на научните изследвания, насочени към намаляването на разхищението 
на храни, в контекста на нарастващо търсене на храна в европейски и световен мащаб. 
Важно е природните ресурси да се използват много по-ефективно.
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По време на размяната на мнения в комисията по земеделие и развитие на селските 
райони по повод „Хоризонт 2020“ беше заявено, че има нужда от намаляване на 
бюрокрацията в рамките на процедурите на програмата. Докладчикът по становище 
счита, че в настоящото предложение Комисията значително е намалила 
бюрократичната тежест и е улеснила процеса на кандидатстване.

Като цяло докладчикът по становище счита предложението за балансирано и много 
добре структурирано. Докладчикът по становище приканва колегите си да подходят 
проницателно към прегледа на настоящото предложение и се надява програмата да 
влезе в сила на 1 януари 2014 г., така че с настъпването на новата година да помага на 
учените да правят нови открития, които ще увеличат като цяло европейската 
конкурентоспособност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за
чието постигане следва да допринесе 

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите и прилагането на 
резултатите от тях като ключови 
фактори за социален и икономически 
просперитет, както и за устойчивост на 
околната среда, и се поставя целта 
разходите за НИРД да достигнат 3 % от 
брутния вътрешен продукт (БВП) до 
2020 г., като същевременно се разработи 
и показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
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бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите.
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите.
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
иновационната верига и особено 

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите 
постижения в областта на науката и 
земеделието на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
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дейности, които са по-тясно свързани с
пазарната реализация, включително с 
иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания чак до търговското им 
използване. Приоритетите на
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани с 
пазарната реализация, включително с 
иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания чак до търговското им 
използване. Приоритетите на
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Повечето земеделски 
стопанства в Съюза също са МСП и 
понастоящем липсва съгласуваност 
между научните изследвания и 
технологичните иновации, от една 
страна, и законодателството на 
Съюза, което обхваща 
селскостопанските продукти, от 
друга, което все повече затруднява 
активното прилагане на новите 
технологични разработки от 
европейските МСП. С цел възползване 
в пълна степен от научните 
изследвания в областта на селското 
стопанство в Съюза, 
законодателството следва да бъде 
адаптирано, за да позволява по-бързо 
възприемане и по-ефективно 
използване на новите технологии от 
европейските земеделски стопанства.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Опростяването е основна цел на
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение.
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, а също така да е отворена за нови 
участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата.
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за намаление 
на грешките от финансов характер.

(15) Опростяването е основна цел на
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение.
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, както и на гражданското 
общество, а също така да е отворена за 
нови участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата.
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за намаление 
на грешките от финансов характер.

Обосновка

Научноизследователските дейности засягат не само изследователите, публичните 
органи и предприятията, но и гражданското общество.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени
държави членки, участието на Съюза в 

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени
държави членки, участието на Съюза в 
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програми, предприети от няколко
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 
договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС.

програми, предприети от няколко
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 
договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС, 
въпреки че те трябва да бъдат 
отворени за участие за други държави 
членки и да включват процедури, 
улесняващи участието на нови 
държави.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по
„Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се възстановява и задълбочава
общественото доверие в науката,
„Хоризонт 2020“ следва да способства 
гражданите и обществото да вземат 
активно участие по въпроси на 
научните изследвания и иновациите, 
като се насърчава прякото включване в 
научните изследвания, научното 
образование, повишава се достъпността 
на научните знания, като се
разработват сериозни програми за 
научни изследвания и иновации и за 
прилагане на резултатите от тях,
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по
„Хоризонт 2020“.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони и по 
общата селскостопанска политика 
(по-специално политиката за развитие 
на селските райони), които конкретно 
могат да спомогнат за укрепване на 
националния и регионалния капацитет 
за научни изследвания и иновации в 
контекста на стратегии за интелигентна 
специализация.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави, и по-специално със страните 
партньори в рамките на 
Европейската политика на съседство,
въз основа на общ интерес и взаимна 
полза. Международното сътрудничество 
в областта на науката, технологиите и 
иновациите следва да бъде насочено 
към постигане на целите на
„Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
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допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимостта от нов подход за
контрол и управление на риска при 
финансирането на научни изследвания
от Съюза беше отчетена от 
Европейския съвет на 4 февруари 
2011 г., на който се настоя за нов 
баланс между доверието и контрола, 
както и между поемането и избягването 
на риск. Европейският парламент, в 
своята резолюция от 11 ноември 2010 г. 
за опростяване на изпълнението на 
рамковите програми за научни 
изследвания, призова за прагматична 
промяна към административно и 
финансово опростяване и заяви, че 
управлението на европейското 
финансиране на научни изследвания 
следва да се основава в по-голяма 
степен на доверие към участниците и 
толерантност към риска. В междинния 
доклад за оценка на Седмата рамкова 
програма за научни изследвания (2007—
2013 г.) се заключава, че е необходим 
по-радикален подход, за да се постигне 
качествен скок в опростяването, и че 
трябва да се възстанови баланса 
между риска и доверието.

(32) Необходимостта от нов подход за
разработване на стратегия за
управление на риска, основана на
доказателства, като част от 
стратегията на Съюза за 
финансиране на научни изследвания 
беше отчетена от Европейския съвет на 
4 февруари 2011 г. Тогава Съветът 
призова за нов баланс между доверието 
и контрола, както и между поемането и 
избягването на риск; Европейският 
парламент, в своята резолюция от 
11 ноември 2010 г. за опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания, призова за 
прагматична промяна към 
административно и финансово 
опростяване и заяви, че управлението на 
европейското финансиране на научни 
изследвания следва да се основава в по-
голяма степен на доверие към
изследователите и толерантност към 
риска. В междинния доклад за оценка на 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания (2007—2013 г.) се 
заключава, че е необходим по-
радикален подход, за да се постигне 
качествен скок към опростени 
процедури, които показват доверието 
на Съюза в изследователите и ги 
насърчават да поемат рисковете,
необходими за ускоряване на 
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напредъка в областта на науката и
технологиите.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и съдействието за по-добро 
оползотворяване на промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие.

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и прилагането на 
резултатите от тях, както и
съдействието за по-добро 
оползотворяване на промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността; б) водещи позиции в промишлеността и 
земеделието;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
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данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации, включващи 
неправителствени организации и 
други групи на гражданското 
общество, и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

Обосновка

Научноизследователските дейности засягат не само изследователите, публичните 
органи и предприятията, но и гражданското общество.

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 14 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие и горско стопанство, 
мореплавателски и морски изследвания 
и биоикономика;

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение І – част І – точка 2 – точка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата за БНТ е насочена към 
цялата гама от иновации, чийто 
двигател е научното развитие: от 
ранното проучване в малки мащаби в 
посока „отдолу нагоре“ на зачатъчни и 
крехки идеи през изграждането на нови 

Програмата за БНТ е насочена към 
цялата гама от иновации, чийто 
двигател е научното развитие: от 
ранното проучване в малки мащаби в 
посока „отдолу нагоре“ на зачатъчни и 
крехки идеи през изграждането на нови 
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общности за научни изследвания и 
иновации по преобразяващи 
нововъзникващи научни области до 
обединени научноизследователски 
инициативи по програма за постигането 
на амбициозни и далновидни цели.
Всяко от тези три равнища на 
ангажимент притежава своя собствена 
специфична ценност, като 
същевременно те взаимно се допълват и 
са синергични. Например при 
проучванията в малък мащаб могат да се 
проявят потребности от разработване на 
нови теми, които пък могат да доведат 
до действия в голям мащаб въз основа 
на пътни карти. Те обхващат широка 
гама от участници в научните 
изследвания, в това число млади учени, 
МСП с интензивна 
научноизследователска дейност и 
общности на заинтересовани страни
(гражданското общество, създатели на 
политики, изследователи от 
промишлеността и публичния сектор), 
групирани по програми за научни 
изследвания в хода на тяхното 
формиране, съзряване и 
диверсификация.

общности за научни изследвания и 
иновации по преобразяващи 
нововъзникващи научни области до 
обединени научноизследователски 
инициативи по програма за постигането 
на амбициозни и далновидни цели.
Всяко от тези три равнища на 
ангажимент притежава своя собствена 
специфична ценност, като 
същевременно те взаимно се допълват и 
са синергични. Например при 
проучванията в малък мащаб могат да се 
проявят потребности от разработване на 
нови теми, които пък могат да доведат 
до действия в голям мащаб въз основа 
на пътни карти. Те обхващат широка 
гама от участници в научните 
изследвания, в това число млади учени,
учени от женски пол, МСП с 
интензивна научноизследователска 
дейност и общности на заинтересовани 
страни (гражданското общество, 
създатели на политики, изследователи 
от промишлеността и публичния 
сектор), групирани по програми за 
научни изследвания в хода на тяхното 
формиране, съзряване и 
диверсификация.

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макар Европа да разполага с 
многобройни и разнообразни 
квалифицирани човешки ресурси за 
научни изследвания и иновации, те 
непрекъснато трябва да бъдат 
попълвани, подобрявани и 
приспособявани към бързо развиващите 
се потребности на трудовия пазар. 
Понастоящем само 46 % от тези ресурси 
са заети в стопанския сектор, а това е 
много по-малко отколкото в основните 

Макар Европа да разполага с 
многобройни и разнообразни 
квалифицирани човешки ресурси за 
научни изследвания и иновации, те 
непрекъснато трябва да бъдат 
попълвани, подобрявани и 
приспособявани към бързо развиващите 
се потребности на трудовия пазар. 
Понастоящем само 46 % от тези ресурси 
са заети в стопанския сектор, а това е 
много по-малко отколкото в основните 
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икономически конкуренти на Европа —
например 69 % в Китай, 73 % в Япония 
и 80 % в САЩ. Освен това 
демографската картина означава, че 
през следващите няколко години 
несъразмерно много изследователи ще 
навършат възрастта за пенсиониране. 
Това в съчетание с нуждата от много 
повече висококвалифицирани 
изследователи, тъй като интензивността 
на научните изследвания в европейската 
икономика нараства, ще бъде едно от 
основните предизвикателства за 
европейските системи за образование, 
научни изследвания и иновации през 
следващите години.

икономически конкуренти на Европа —
например 69 % в Китай, 73 % в Япония 
и 80 % в САЩ. Освен това
демографската картина означава, че 
през следващите няколко години 
несъразмерно много изследователи ще 
навършат възрастта за пенсиониране. 
Това в съчетание с нуждата от много 
повече висококвалифицирани 
изследователи, тъй като интензивността 
на научните изследвания в европейската 
икономика нараства, ще бъде едно от 
основните предизвикателства за 
европейските системи за образование, 
научни изследвания и иновации през 
следващите години. Също така, 
предвид една от целите на рамковата 
програма, а именно гарантирането на 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания, е 
необходимо насърчаването на 
включването на повече жени и 
използването на целия им потенциал 
в сферата на научните изследвания.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
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разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването, земеделието и 
т.н.). Поради това многобройните 
взаимодействия между КБТ и 
останалите базови технологии ще бъдат 
оползотворявани гъвкаво като важен 
източник на иновации. Това ще допълни 
подкрепата за научноизследователската 
дейност и иновациите в областта на 
КБТ, която може да бъде предоставена 
чрез национални или регионални органи 
от фондовете на политиката на 
сближаване в рамките на стратегии за 
интелигентно специализиране.

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото.

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото, като се вземе 
предвид принципът на предпазливост.
Оценка на социалната приемливост 
на различните специфични 
приложения на нанотехнологиите в 
допълнение към оценката на риска.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне европейските отрасли да си 
осигурят водещи позиции в тази 
ключова базова технология. Тези 
позиции ще бъдат допълнително 
укрепени чрез интегриране на аспекти 
по оценяването и управлението на 
безопасността във връзка с общите 
рискове по разгръщането на 
биотехнологията.

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне европейските отрасли да си 
осигурят водещи позиции в тази 
ключова базова технология. Тези 
позиции ще бъдат допълнително 
укрепени чрез интегриране на аспекти 
по оценяването и управлението на 
безопасността във връзка с общите 
рискове по разгръщането на 
биотехнологията, като по този начин 
се гарантира сигурна пътна карта за 
прилагане.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция.
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция, както и 
земеделски приложение, включително 
растителната продукция, която е 
отправната точка на веригата на 
стойността при производството на 
храни и на биоикономиката като 
цяло. Биотехнологията има отношение 
и към редица от така наречените 
дванадесет правила на „зелената химия“ 
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биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд. 
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда.
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

поради избирателността и 
ефективността на биосистемите.
Възможната икономическа тежест за 
предприятията в Съюза може да бъде 
намалена чрез оползотворяване на 
потенциала на биотехнологичните 
процеси и на продуктите на биологична 
основа да намалят емисиите на CO2, 
който потенциал се оценява на 1 до
2,5 млрд. тона CO2 еквивалент годишно 
към 2030 г. В биофармацевтичния 
сектор в Европа вече около 20 % от 
лекарствата сега се произвеждат 
посредством биотехнология, от които до 
50 % са нови лекарства.
Биотехнологията разкрива и нови 
възможности за оползотворяване на 
огромния потенциал на морските 
ресурси за новаторски приложения в 
промишлеността, здравеопазването и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на морската 
(„синя“) биотехнология да се разраства 
с 10 % годишно.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Промишлени процеси на основата на 
биотехнология

б) Продукти и процеси на основата на 
биотехнология

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се развива промишлената 
биотехнология за конкурентоспособни

Да се развива биотехнологията за 
конкурентоспособни продукти и 
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промишлени продукти и процеси
(например в химическата 
промишленост, здравеопазването, 
минното дело, производството на 
целулоза и хартия, текстил и нишесте, 
както и при преработката на храни) и на 
нейното екологично измерение.

процеси (например в химическата 
промишленост, строителството,
здравеопазването, минното дело, 
производството на целулоза и хартия, 
текстил и нишесте, както и при
селскостопанското производство и
преработката на храни) и на нейното 
екологично измерение.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Подкрепа за МСП, занимаващи се с 
интензивни научни изследвания

б) подкрепа за МСП, занимаващи се с 
интензивни научни изследвания във 
всички области, включително в 
земеделието

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Повишаване на капацитета за
иновации на МСП

в) повишаване на капацитета за 
иновации на МСП във всички области, 
включително в земеделието

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП.

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП, 
включително липсата на 
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съгласуваност между 
технологичните иновации и 
законодателството на Съюза, по-
специално в областта на 
земеделието.

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори,
включително връзката между 
здравето на хората и животните, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг, които обхващат също 
така използването на антибиотици 
при животните.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие и горско стопанство, 
мореплавателски и морски изследвания 



PE489.455v02-00 20/30 AD\908035BG.doc

BG

и биоикономика

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки.
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки.
Това ще ускори прехода към устойчива
конкурентоспособна европейска 
биоикономика.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси (по-
специално вода, земя и въглерод от 
изкопаеми източници), последиците от 
изменението на климата особено за 
първичните производствени системи
(земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни и питейна вода за 
европейците и растящото световно 
население. Изчислено е, че за 
изхранване на световното население от 
9 млрд. човека към 2050 г. ще бъде 
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в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. 
Нужни са големи промени, за да се
намали това количество с 50 % до 
2030 година. Освен това държавните 
граници не спират разпространението на 
вредители и болести по животните и 
растенията, включително зоонози и 
пренасяни в храни патогени. Наред с 
ефективните национални мерки за 
превенция са необходими и действия на 
съюзно равнище, които са от 
съществено значение за крайния 
контрол и ефективното функциониране 
на единния пазар. Проблемът е сложен, 
засяга широка гама от взаимосвързани 
сектори и изисква прилагането на 
разнообразни подходи.

необходимо предлагането на храни да се 
увеличи със 70 %. Земеделието е с дял 
от около 10 % в емисиите на парникови 
газове в Европейския съюз, и въпреки 
че за Европа този дял намалява, основно 
поради иновациите в техниките за 
ефективност на производството и 
намаления брой на животните в 
някои области, в световен мащаб се 
прогнозира той да се увеличи на 20 % 
към 2030 г. Освен това Европа ще 
трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Според данни на 
Евростат само в Европейския съюз 
годишното се изхвърлят 89 милиона 
тона храни, което прави 180 
килограма на глава от населението: 
Поради това е необходимо да се 
предприемат мерки за намаляване на 
това количество (с поне 50 % до 2030 
година), за предотвратяване на 
разхищението на храни и повторно 
използване на храните, които в 
противен случай биха били 
изхвърлени, като са необходими 
допълнителни инициативи, за да се 
превърнат земеделските биологични 
отпадъци в актив. Следва да се 
проучат също така темите в 
научноизследователската дейност с 
оглед анализ и количествено 
представяне на разхищението на 
храни посредством подходящи 
методики. Освен това държавните 
граници не спират разпространението на 
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вредители и болести по животните и 
растенията, включително зоонози и 
пренасяни с храни патогени. Наред с 
ефективните национални мерки за 
превенция са необходими и действия на 
съюзно равнище, които са от 
съществено значение за крайния 
контрол и ефективното функциониране 
на единния пазар. Проблемът е сложен, 
засяга широка гама от взаимосвързани 
сектори и изисква допълнителни 
междусекторни взаимодействия и
прилагането на разнообразни подходи.

Обосновка

Разхищението на храни има сериозни последици за околната и социално-
икономическата среда, храненето и етиката; появява се на всички етапи на 
хранителната верига както в развитите, така и в развиващите се страни. Поради 
това е от съществено значение разхищението на храни да се намали с помощта 
както на информационни кампании, така и чрез разработването на нови технологии 
например в областта на опаковането или на начините на съхранение на храните.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от горите и на потоците от 
отпадъци със селскостопански, воден, 
промишлен и общински произход.

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от горите и земеделието и на 
потоците от отпадъци със 
селскостопански, воден, промишлен и 
общински произход.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение 1 – Част ІІІ – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави-членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни и фуражи, 
продукти на биологична основа и 
биоенергия, както и в съответни 
обществени блага – ще генерира висока 
европейска добавена стойност. Ако се 
управлява по устойчив начин; тя може 
да се намали екологичният отпечатък на 
първичното производство и на веригата 
на доставки като цяло. Тя може да 
увеличи тяхната конкурентоспособност 
и да осигури работни места, както и 
възможности за стопанска дейност с 
оглед да се развиват селските и 
крайбрежните райони.
Предизвикателствата във връзка с 
продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави-членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Следва да 
бъдат положени специални усилия, за 
да се гарантира, че земеделските 
производители и техните 
представителни организации 
участват в дейности по размяна на 
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на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

знания и имат роля в определянето на 
научноизследователските 
приоритети. Изследователите следва 
да получават стимули, за да 
участват в дейности по обмен на 
знания, дори когато те се отнасят до 
вече провеждащи се научни 
изследвания. Действията на равнището 
на Съюза са необходими и за съгласуван 
отговор на това предизвикателство 
отвъд рамките на отделните сектори и 
със силно обвързване със съответните 
политики на Съюза. Координацията на 
равнище ЕС на научните изследвания и 
иновациите ще стимулира 
необходимите промени в Съюза и ще 
спомага за ускоряването им.

Обосновка

Дейностите по обмен на знания трябва да бъдат конкретно адаптирани към 
земеделските производители или техните представителни организации, които са в 
по-неблагоприятно положение от предприятията що се отнася до участието им в 
подобни дейности. Мнението на земеделските производители по отношение на 
научноизследователските приоритети следва да бъде вземано предвид. Учените 
получават стимули основно, за да провеждат нови научни изследвания, но не и да 
обясняват и обсъждат провеждащи се научни изследвания с неспециалисти, които са 
заинтересовани от приложението на изследванията.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – точка 2.3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Устойчиво земеделие и горско 
стопанство

а) Устойчиво и конкурентоспособно
земеделие и горско стопанство

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – точка 2.3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни 
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно по-ефективни 
(включително хранително и енергийно 
ефективни и нисковъглеродни цели), 
така и устойчиви, да увеличават 
качеството и стойността на 
земеделските продукти, като 
същевременно се разработват услуги, 
концепции и политики за икономическо 
укрепване на селските райони и 
иновативни МСП в селските райони.
Развитието на капацитета за знания 
и трансферът на иновации в 
земеделието са насочени към промяна 
на непрекъснато намаляващия 
потенциал за растеж на добива в 
Европа и към създаване на 
благоприятен цикъл за постигане на 
устойчиво увеличаване на 
земеделското производство на Съюза. 
С оглед намаляване на въглеродния 
отпечатък на земеделието, следва да 
се подчертае важността на късите 
снабдителски вериги.

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – точка 2.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
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и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и фуражи
както и на консумацията на храни, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към постигането на широко 
разнообразие от здравословни, 
автентични, висококачествени и 
безопасни храни за всички граждани, 
информиран избор на потребителите и 
конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на 
по-малко ресурси и добавки и
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.
Необходимо е потребителите да 
правят съзнателен избор и да не
бъдат информирани единствено 
относно това кои храни са безопасни, 
но и да осъзнават последиците от 
своя избор и разхищението на 
храните за околната и социално-
икономическата среда и храненето. 
Тези иновации следва също така да са 
насочени към намаляване на 
разхищението на храни в 
производството, по 
дистрибуторската верига и от 
страна на потребителите.

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – точка 2.3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, по-ефективно
използваща ресурсите (включително 
ефективност на използването на 
храната, енергията, въглерода, 
водата и почвите), устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа, 
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промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

като същевременно биологични 
отпадъци се превръщат в актив, 
който се използва в пълния му 
потенциал. Създаването на затворен 
кръг между градските и селските 
райони е от жизненоважно значение. 
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива второ и трето 
поколение, произвеждащи и
използващи биомаса и други остатъци
от първичното селскостопанско и 
горско производство, биологични 
отпадъци и странични продукти на 
промишлеността на биологична основа,
както и чрез ефективното 
превръщане на биологичните 
отпадъци от градските райони в 
селскостопански суровини. Това ще 
насърчи отварянето на нови пазари и 
ще създаде потенциални нови потоци 
от приходи за първичните 
производители чрез спомагаща за това 
стандартизация, схеми за 
сертифициране, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
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икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност 
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се 
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност 
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Конкретни усилия за 
иновации следва да бъдат 
съсредоточени върху използването на 
водните ресурси в земеделието, като 
се има предвид нарастващата нужда 
от вода в сектора и по-честата поява 
на периоди на тежка суша, засягащи 
все по-големи части от света, в това 
число например европейските 
държави от Средиземноморието. 
Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се 
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение І – част ІV – точка 3 – точка 3.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски 
и морски изследвания, и биоикономика

б) Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие и горско 
стопанство, мореплавателски и морски 
изследвания и биоикономика

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение І – част ІV – точка 3 – точка 3.3 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Действия във връзка с климата, д) Действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и съхранение и 
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ресурсна ефективност и суровини устойчиво използване на суровини
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