
AD\911776BG.doc PE491.282v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2011/0399(COD)

25.9.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 г.)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

Докладчик по становище: Nils Torvalds



PE491.282v02-00 2/15 AD\911776BG.doc

BG

PA_Legam



AD\911776BG.doc 3/15 PE491.282v02-00

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за 
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, за 
стимулирането на икономическия 
растеж и създаването на работни места в 
Европа и да отразява стратегическото 
виждане, залегнало в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 6 октомври 2010 г. 
„Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което Комисията се ангажира коренно 
да опрости достъпа на участниците.

(2) Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за високи 
постижения в областта на 
изследванията и иновациите, за 
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, за 
стимулирането на икономическия 
растеж и създаването на работни места в 
Европа и да отразява стратегическото 
виждане, залегнало в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент,
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 6 октомври 2010 г. 
„Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ Съюз за иновации“1, в 
което Комисията се ангажира коренно 
да опрости достъпа на участниците. 
Същевременно „Хоризонт 2020“ 
следва надлежно да отчита 
необходимостта от разграничаване 
между различните бенифециенти.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „Хоризонт 2020“ следва да 
подпомага постигането и 
функционирането на Европейско 

(3) „Хоризонт 2020“ следва да 
подпомага постигането и 
функционирането на Европейско 
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научноизследователско пространство, в 
което изследователите, научните знания 
и технологиите се движат свободно, 
чрез укрепване на сътрудничеството 
между Съюза и държавите-членки, по-
специално посредством прилагането на 
съгласуван набор от правила.

научноизследователско пространство, в 
което изследователите, научните знания 
и технологиите се движат свободно, 
чрез укрепване на сътрудничеството 
между Съюза и държавите членки, по-
специално посредством прилагането на 
съгласуван и прозрачен набор от 
правила.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за участие в програмата и 
разпространение на резултатите следва 
да отразяват адекватно препоръките на 
Европейския парламент, обобщени в 
„Доклад относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“, и на Съвета 
относно опростяването на 
административните и финансовите 
изисквания на рамковите програми за 
научни изследвания. Правилата следва 
да придадат последователност на 
мерките за опростяване, които вече са 
въведени по силата на 
Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.) , и да доведат до по-нататъшен 
напредък в облекчаването на 
административната тежест за 
участниците, както и в намаляването на 
сложността на финансовите разпоредби 
с цел снижаване на финансовите 
грешки. В правилата следва също така 
да се вземат под внимание тревогите и 
препоръките на 

(4) Правилата за участие в програмата и 
разпространение на резултатите следва 
да отразяват адекватно препоръките на 
Европейския парламент, обобщени в 
„Доклад относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“, и на Съвета 
относно опростяването на 
административните и финансовите 
изисквания на рамковите програми за 
научни изследвания. В своята 
Резолюция от 8 юни 2011 г. относно 
Инвестиция за бъдещето: нова 
Многогодишна финансова рамка 
(МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа1

Европейският парламент още веднъж 
призова за радикално опростяване на 
финансирането на Съюза за научните 
изследвания и иновациите, като 
подчерта, че всяко увеличение на 
средствата трябва да бъде съчетано 
с радикално опростяване на 
процедурите за финансиране.
Правилата следва да придадат 
последователност на мерките за 
опростяване, които вече са въведени по 
силата на Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
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научноизследователската общност, 
изразени в дебата, предизвикан от 
съобщението на Комисията от 29 април 
2010 г. до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на
регионите „Опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“ и последвалата го 
Зелена книга от 9 февруари 2011 г. „От 
предизвикателства към възможности —
изграждане на обща стратегическа 
рамка за финансиране от ЕС на 
научните изследвания и иновациите“.

рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.) , и да доведат до по-нататъшен 
напредък в облекчаването на 
административната тежест за 
участниците, както и в намаляването на 
сложността на финансовите разпоредби 
с цел улесняване на участието и 
снижаване на финансовите грешки. В 
правилата следва също така да се вземат 
под внимание тревогите и препоръките 
на научноизследователската общност, 
изразени в дебата, предизвикан от 
съобщението на Комисията от 29 април 
2010 г. до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“ и последвалата го 
Зелена книга от 9 февруари 2011 г. „От 
предизвикателства към възможности —
изграждане на обща стратегическа 
рамка за финансиране от ЕС на 
научните изследвания и иновациите“. 
Конкретно новите опростени правила 
за участие и разпространение следва 
да целят намаляване на времето до 
получаване на безвъзмездни средства 
на 100 дни в сравнение с положението 
през 2011 г., посочено в Съобщението 
на Комисията от 30 ноември 2011 г. 
до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Хоризонт 2020 – Рамкова програма за 
научни изследвания и иновации“2. 
__________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011) 808 окончателен.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) От самото начало правилата за 
участие и разпространение в 
„Хоризонт 2020“ следва да бъдат ясни 
и прозрачни и да гарантират във 
възможно най-висока степен 
участието на МСП. От съображения 
за правна сигурност и яснота 
правилата, по принцип, следва да 
останат в сила през целия програмен 
период. Когато е необходимо 
адаптиране на правилата, това не 
следва да се извършва в ущърб на 
участниците, чийто проект е бил 
одобрен съгласно предишния набор от 
правила. Всички съответни 
инструкции и обяснителни бележки 
за бенефициентите и одиторите 
следва да бъдат на разположение от 
началото на програмата нататък.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван 
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван 
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 
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„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 
предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите-членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила. 
Същевременно следва да се гарантира 
гъвкавост при приемането на конкретни 
правила, когато това е оправдано поради 
специфичните нужди на съответните 
дейности.

„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 
предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите-членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила. 
Същевременно следва да се гарантира 
гъвкавост при приемането на конкретни 
правила, когато това е оправдано поради 
специфичното естество на 
съответните дейности и тяхната 
близост до пазара и със съгласието на 
Комисията.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. Финансовата 
помощ от Съюза може да се предоставя 
в различна форма.

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. „Хоризонт 2020“ 
следва да гарантира значително 
намаляване на бюрократичната 
тежест за бенефициентите. 
Следователно в съответствие с 
Финансовия регламент, 
международните счетоводни 
стандарти и критериите за 
допустимост, обичайните практики 
за осчетоводяване на разходите на 
бенефициентите следва да бъдат 
приети във възможно най-широка 
степен, за да се намали 
административната тежест. 
Финансовата помощ от Съюза може да 
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се предоставя в различна форма.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) МСП представляват важен 
източник на иновации и растеж в 
Европа и ето защо следва активно да 
се насърчава и улеснява тяхното 
широко участие в програма 
„Хоризонт 2020“. За тази цел 
първостепенно значение има 
използването на единно определение 
за МСП в съответствие с Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 г. относно определянето на 
микро- , малки и средни предприятия1.
__________
1 ОВ L 124, 30.5.2003 г., стр. 36.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел 
опростяване следва да се прилага 
единна ставка на възстановяване на 
разходите за всеки вид дейност, 

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт в т. ч. 
единна ставка за възстановяване на 
разходите за всички дейности, като 
се дава възможност за диференциране 
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независимо от вида на участника. в зависимост от вида на 
бенефициента.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите 
следва да се търси чрез нови форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, които 
изискват специфични правила.

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите би 
могъл да се търси чрез нови, 
потенциално по-ефикасни форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, които 
изискват специфични правила, както и 
засилено и по-целенасочено използване 
на новаторски финансови 
инструменти. Държавите членки и 
Комисията следва да се стремят да 
увеличат своята популярност и 
достъпност пред съответните 
заинтересовани страни.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Тези правила следва да 
гарантират възможно най-голяма 
прозрачност, отчетност и 
демократичен контрол по отношение 
на новаторските финансови 
инструменти и механизми, които 
включват бюджета на ЕС, особено 
във връзка с техния принос - очакван и 
постигнат, за осъществяване на 
целите на Съюза.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Финансовите интереси на Съюза 
следва да бъдат защитавани с 
пропорционални мерки през целия 
цикъл на разходите.

(15) Финансовите интереси на Съюза 
следва да бъдат защитавани с 
необходими, пропорционални и 
ефикасни мерки през целия цикъл на 
разходите.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на по-голяма 
прозрачност следва да се публикуват 
имената на експертите, сътрудничили на 
Комисията или съответните органи за 
финансиране при прилагането на 
настоящия регламент. Когато има 
опасност публикуването на името да 
застраши сигурността или 
неприкосновеността на експерт или да 
засегне неоснователно личния му живот, 
Комисията или органите за финансиране 
следва да могат да се въздържат от 
публикуване на името.

(17) За постигане на по-голяма 
прозрачност следва да се публикуват 
имената на юридическите лица, 
получили финансиране, и на 
експертите, сътрудничили на Комисията 
или съответните органи за финансиране 
при прилагането на настоящия 
регламент. Когато има опасност 
публикуването на името реално да 
нанесе вреда на търговските 
интереси на участник или да застраши 
сигурността или неприкосновеността на 
експерт или да засегне неоснователно 
личния му живот, Комисията или 
органите за финансиране следва да 
могат да се въздържат от публикуване 
на името.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Орган за финансиране може да 
установи правила, които се отклоняват 

3. Орган за финансиране може да 
установи правила, които се отклоняват 
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от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията.

от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията, като 
в този случай Комисията надлежно 
информира двата клона на 
бюджетния орган.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава-членка или 
асоциирана държава притежаваната от 
нея полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза, ако са 
изпълнени следните две условия:

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
публикува имената на получателите 
на финансиране от ЕС и предоставя на 
институциите и органите на Съюза, на 
всяка държава-членка или асоциирана 
държава притежаваната от нея полезна 
информация относно резултатите на 
участник, получил финансиране от 
Съюза, ако са изпълнени следните две 
условия:

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
[„Хоризонт 2020“] финансирането може 
да се осъществи в една или няколко от 
формите, предвидени в Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/2012 [новия Финансов 
регламент], по-конкретно — чрез 
безвъзмездни средства, награди, 
финансови инструменти и възлагане на 
обществени поръчки.

В съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
[„Хоризонт 2020“] финансирането може 
да се осъществи в една или няколко от 
формите, предвидени в Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/2012 [новия Финансов 
регламент], включително — чрез 
безвъзмездни средства, награди, 
финансови инструменти и възлагане на 
обществени поръчки.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предложение, което противоречи на 
етичните принципи или на 
приложимото законодателство, или 
което не изпълнява условията, 
определени в Решение № ХХ/ЕС 
[специфична програма], в работната 
програма, в работния план или в 
поканата за подаване на предложения,
може по всяко време да бъде 
изключено от процедурите за оценка, 
подбор и отпускане на средства.

3. Предложение, което противоречи на 
етичните принципи или на 
приложимото законодателство, или 
което не изпълнява условията, 
определени в Решение № ХХ/ЕС 
[специфична програма], в работната 
програма, в работния план или в 
поканата за представяне на 
предложения, се изключва от 
процедурите за оценка, подбор и 
отпускане на средства.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи. 
Максималната ставка се определя в 
работната програма или в работния 
план.

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи, 
като се дава възможност за 
диференциране в зависимост от вида 
на бенефициента. Максималната 
ставка се определя в работната програма 
или в работния план.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [Финансовия регламент], 
международните счетоводни 
стандарти и критериите за 
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допустимост, обичайните практики 
за осчетоводяване на разходите на 
бенефициентите се приемат във 
възможно най-широка степен.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт, определена според 
обичайната практика на участника 
за осчетоводяване на разходите, ако
отговарят на следните кумулативни 
критерии:

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт, определени като 
референтни ставки за различните 
категории изследователи, която се 
актуализира от Комисията 
ежегодно. Ставките са 
диференцирани по страни и са 
получени чрез прилагане на
коефициенти за корекция за разходите
за живот в страната. Таблиците на 
разходите за единица продукт трябва 
да отговарят на следните кумулативни 
критерии:

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки 
на участника, които могат да се 
коригират чрез бюджетирани или 
прогнозни елементи в съответствие с 
условията, определени от 
Комисията;

заличава се

Изменение 21
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съобразени са с разпоредбите на 
член 23;

б) разпоредбите на член 23;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантират спазването на
изискването за нестопанска цел и 
избягване на двойното финансиране на 
разходи;

в) изискването за нестопанска цел и 
избягване на двойното финансиране на 
разходи;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изчисляват се с оглед на
разпоредбите на член 25 относно 
отработените часове.

г) разпоредбите на член 25 относно 
отработените часове.
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