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КРАТКА ОБОСНОВКА

Конкретното предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
„Хоризонт 2020“ има за цел да обедини цялото финансиране на ЕС за научни 
изследвания и иновации в една единствена програма и допълва рамковия регламент 
относно „Хоризонт 2020“.

Докладчикът приветства предложението и силно подкрепя ангажимента за високи 
постижения в научната област като ключов критерий за финансиране. Въпреки това 
докладчикът счита, че финансирането трябва да бъде по-достъпно и кандидатстването 
за него трябва да бъде по-лесно. Затова той приветства вниманието, което се придава на 
опростяването на процеса на кандидатстване, но счита, че това опростяване следва да 
бъде още по-значително, отколкото предлага Комисията. 

Също така докладчикът счита, че „Хоризонт 2020“ следва да допълва други европейски 
програми, особено „Еразъм за всички“, и че следва да се постави допълнителен акцент 
върху ролята на академичните изследвания за развитието на динамични МСП. Освен 
това изследванията на културното наследство на Европа, които бяха включени в 
предишните програми за финансиране на научните изследвания, не са посочени 
конкретно в „Хоризонт 2020“. Поради това докладчикът желае да включи в настоящия 
регламент конкретно споменаване на културното наследство.

В допълнение, тъй като Договорът от Лисабон даде на Европейския съюз нови 
правомощия в областта на спорта, докладчикът желае да се възползва от 
възможностите за финансиране по „Хоризонт 2020“ и особено да подчертае потенциала 
на изследванията в областта на спорта като начин за подобряване на общото 
здравословно състояние на хората в Европа и като начин за стимулиране на социално 
сближаване и приобщаване. 

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
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обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 
изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие.

обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 
изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Следва да бъдат подкрепяни 
изследванията на здравните аспекти 
на физическата активност и на 
аспектите, свързани със социалното 
сближаване. Следва да бъде 
подкрепяна и 
научноизследователската дейност в 
областта на културното и езиковото 
многообразие и опазването на 
традиционни знания, включително в 
рамките на сътрудничеството с 
трети държави. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Преките дейности следва да се 
изпълняват от Съвместния 
изследователски център по гъвкав, 
ефикасен и прозрачен начин с оглед на 
съответните нужди на потребителите на 
неговите услуги и на политиките на 
Съюза, и да са съобразени с опазването 
на финансовите интереси на Съюза.
Тези научноизследователски дейности 
следва при необходимост да се 
приспособяват към посочените 
потребности и към развитието на 
науката и технологиите и да бъдат 
насочени към постигане на върхови 
научни резултати.

(13) Преките дейности следва да се 
изпълняват от Съвместния 
изследователски център по гъвкав, 
ефикасен и прозрачен начин с оглед на 
съответните нужди на потребителите на 
неговите услуги и на политиките на 
Съюза, и да са съобразени с опазването 
на финансовите интереси на Съюза.
Тези научноизследователски дейности 
следва при необходимост да се 
приспособяват към посочените 
потребности и към развитието на 
науката и технологиите и да бъдат 
насочени към постигане на върхови 
научни резултати и 
разпространението им в секторите 
на културата, комуникацията и 
образованието.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Специфичната програма следва да 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите членки, както и други 
дейности на Съюза, които са 
необходими за целия набор 
стратегически усилия за изпълнението
на стратегията „Европа 2020“, както е 
изложено в съобщението на Комисията
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, по-конкретно чрез действия в 
области като политиката на сближаване, 
земеделието и развитието на селските 
райони, образованието и 
професионалното обучение, 
промишлеността, общественото 
здравеопазване, защитата на 
потребителите, политиката по заетостта 

(15) Специфичната програма следва да 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите членки, както и други 
дейности на Съюза, които са 
необходими за целия набор 
стратегически усилия за
осъществяването на стратегията
„Европа 2020“, както е изложено в 
съобщението на Комисията „Европа 
2020 —Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“, по-
конкретно чрез действия в области като 
политиката на сближаване, земеделието 
и развитието на селските райони, 
образованието и професионалното 
обучение, културата и изкуствата,
промишлеността, общественото 
здравеопазване, защитата на 
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и социалната политика, енергетиката, 
транспорта, околната среда, 
изменението на климата, сигурността, 
морското дело и рибарството, 
сътрудничеството за развитие и 
политиката за разширяване и 
добросъседство.

потребителите, политиката по заетостта 
и социалната политика, въпросите на 
равенството между половете, 
спорта, енергетиката, транспорта, 
околната среда, изменението на 
климата, сигурността, морското дело и 
рибарството, културното наследство,
сътрудничеството за развитие и 
политиката за разширяване и 
добросъседство.

Изменение 4
Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот;

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот, 
включително чрез участие в спортни 
дейности;

Изменение 5

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) насърчаване и защита на 
културното и езиковото многообразие 
и опазване на историческото, 
художественото и културното 
наследство в Съюза.

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
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само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации, максимално 
разпространение, достъпност и 
използване на придобитите знания.
Само един цялостен подход към 
иновациите може едновременно да 
доведе до справяне с обществените 
предизвикателства и до възникване на
нови конкурентни предприятия и 
клонове на промишлеността.

Изменение 7

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всяка една от общите цели на „Хоризонт 
2020“. Това ще включва широк кръг 
възможности за подкрепа на такива 
научни изследвания в рамките на 
конкретните цели на Европейския съвет 
за научни изследвания, дейностите по 
програмата „Мария Кюри“ или 
изследователските инфраструктури.

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всяка една от общите цели на „Хоризонт 
2020“. Те са основата на действията, 
предприемани за посрещане на цялата 
гама от предизвикателства пред 
Европейския съюз, както от гледна 
точка на интеграцията на 
гражданите от всякакъв произход, 
така и на достъпа им до образование 
и до социални и културни права. Това 
ще включва широк кръг възможности за 
подкрепа на такива научни изследвания 
в рамките на конкретните цели на 
Европейския съвет за научни 
изследвания, дейностите по програмата
„Мария Кюри“ или изследователските 
инфраструктури.
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Изменение 8
Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори, в т.ч. 
физическото възпитание, и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика, 
подкрепа за опазването и 
насърчаването на културното 
многообразие и на материалното и 
нематериалното културно 
наследство.

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това конкретната цел
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 

Освен това конкретната цел
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
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изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена.

изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена, за да допринесе за 
поддържането на високо равнище на 
взаимодействие и комуникация в 
областта на културата с трети 
държави.

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат насърчавани междусекторни 
действия между част І „Високи 
постижения в научната област“ и 
частите, засягащи обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии, с цел да се 
разработят съвместно нови знания, 
бъдещи и нововъзникващи технологии, 
научноизследователски инфраструктури 
и ключови умения. 
Научноизследователските 
инфраструктури ще намерят по-широко 
приложение в публичния сектор, 
например при предлагането на 
публични услуги, за насърчаване на 
науката, обществената сигурност и 
културата. Освен това определянето на 
приоритетите в рамките на 
изпълнението на преките дейности на 
Съвместния изследователски център и 
дейността на Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT) ще бъде 
подходящо координирано с останалите 
части на „Хоризонт 2020“.

Ще бъдат насърчавани междусекторни 
действия между част І „Високи 
постижения в научната област“ и 
частите, засягащи обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии, с цел да се 
разработят съвместно нови знания, 
бъдещи и нововъзникващи технологии, 
научноизследователски инфраструктури 
и ключови умения. 
Научноизследователските 
инфраструктури ще намерят по-широко 
приложение в публичния сектор, 
например при предлагането на 
публични услуги, за насърчаване на 
науката, обществената сигурност и 
културата. От тази гледна точка 
академичната и научната 
литература са ключов елемент на 
научноизследователските 
инфраструктури. Ето защо е от 
решаващо значение резултатите от 
научни изследвания, постигнати и 
официално потвърдени благодарение 
на труда на изследователи, 
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финансирани от Съюза, да бъдат 
направени достъпни за цялата научна 
общност. Освен това определянето на 
приоритетите в рамките на 
изпълнението на преките дейности на 
Съвместния изследователски център и 
дейността на Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT) ще бъде 
подходящо координирано с останалите 
части на „Хоризонт 2020“.

Изменение 11
Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика, общата
политика в областта на рибарството или
„Еразъм за всички“  — програмата на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, или 
програмата ,,Здраве за растеж“. Това 
включва подходяща връзка с фондовете 
на политиката на сближаване, като 
подкрепата за изграждането на 
капацитет в областта на научните 
изследвания и иновациите на 
регионално равнище може да изиграе 
ролята на „път към върховите научни 
постижения“, създаването на 
регионални центрове за върхови научни 
постижения може да помогне за 
преодоляване на иновационното 
разделение в Европа, а подкрепата за 
крупни демонстрационни и пилотни 
проекти може да допринесе за 
постигането на водещи позиции на 
Европа в промишлеността.

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика,
политиката в областта на 
културата (включително опазването 
и развитието на материалното и 
нематериалното културно 
наследство), общата политика в 
областта на рибарството или „Еразъм за 
всички“ — програмата на Съюза в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта, или програмата
,,Здраве за растеж“. Съвместимостта, 
взаимната свързаност и 
интегрирането с тези програми са от 
основно значение, за да се гарантира 
успех на „Хоризонт 2020“. Това 
включва подходяща връзка с фондовете 
на политиката на сближаване, като 
подкрепата за изграждането на 
капацитет в областта на научните 
изследвания и иновациите на 
регионално равнище може да изиграе 
ролята на „път към върховите научни 
постижения“, създаването на 
регионални центрове за върхови научни 
постижения може да помогне за 
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преодоляване на иновационното 
разделение в Европа, а подкрепата за 
крупни демонстрационни и пилотни 
проекти може да допринесе за 
постигането на водещи позиции на 
Европа в промишлеността.

Изменение 12
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата в зародиш на широк набор 
от високорискови визионерни научни 
начинания и съвместни технологични 
проекти е необходима за успешни 
фундаментални изследвания за коренно 
нови бъдещи технологии. Като изрично 
не се придържа към теми и 
предписания, тази дейност позволява 
развитието на нови идеи, независимо от 
това кога и къде са възникнали, в най-
широк спектър от теми и дисциплини.
Подхранването на такива крехки идеи 
изисква гъвкав, поемащ рискове и 
изключително интердисциплинарен 
научноизследователски подход, излизащ 
далеч извън тесните рамки на строго 
технологичните виждания.
Привличането и насърчаването на нови 
участници с голям потенциал в областта 
на научните изследвания и иновациите, 
като високотехнологични МСП и млади 
изследователи, е важно също така за 
формиране на научните и 
промишлените лидери на бъдещето.

Подкрепата в зародиш на широк набор 
от високорискови визионерни научни 
начинания и съвместни технологични 
проекти е необходима за успешни 
фундаментални изследвания за коренно 
нови бъдещи технологии. Като изрично 
не се придържа към теми и 
предписания, тази дейност позволява 
развитието на нови идеи, независимо от 
това кога и къде са възникнали, в най-
широк спектър от теми и дисциплини.
Подхранването на такива крехки идеи 
изисква гъвкав, поемащ рискове и 
изключително интердисциплинарен 
научноизследователски подход, излизащ 
далеч извън тесните рамки на строго 
технологичните виждания.
Привличането и насърчаването на нови 
участници с голям потенциал в областта 
на научните изследвания и иновациите, 
като високотехнологични МСП и млади 
изследователи, може също така да 
изиграе роля за осигуряването на 
иновативни и динамични служители 
на европейските МСП и е важно също 
така за формиране на научните и 
промишлените лидери на бъдещето.

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще бъде постигнато по-специално 
чрез структуриране и подобряване на 
постиженията в голяма част от 
висококачественото първоначално 
обучение на млади изследователи и 
докторанти в държавите членки и 
асоциираните държави. Предоставянето 
на различни умения на младите 
изследователи, които ще им позволят да 
се изправят пред настоящите и 
бъдещите предизвикателства, дава 
възможност на следващото поколение 
изследователи да бъдат предложени 
подобрени професионални перспективи 
както в обществения, така и в частния 
сектор, като по този начин се повиши и 
привлекателността на научната кариера 
за младите хора.

Това ще бъде постигнато по-специално 
чрез структуриране и подобряване на 
постиженията в голяма част от 
висококачественото първоначално 
обучение на млади изследователи и 
докторанти в държавите членки и 
асоциираните държави. Предоставянето 
на различни умения на младите 
изследователи, които ще им позволят да 
се изправят пред настоящите и 
бъдещите предизвикателства, дава 
възможност на следващото поколение 
изследователи да бъдат предложени 
подобрени професионални перспективи 
както в обществения, така и в частния 
сектор, като по този начин се повиши и 
привлекателността на научната кариера 
за младите хора. Също поради тази 
причина докторантите трябва да 
бъдат ясно определени като една от 
ключовите целеви групи на новата 
програма за образованието, 
обучението, младежта и спорта, 
като се гарантира допълняемостта 
на средствата за нея с „Хоризонт 
2020“. 

Изменение 14
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектиране и разработване на 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително запазване на европейските 
материали с историческа и културна 
стойност.

Проектиране и разработване на 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес за МСП 
в творческия сектор, включително 
запазване на европейските материали с 
историческа и културна стойност.
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Изменение 15
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 
предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 
предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите, както 
и иновации в творческия сектор.
Целта е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез тези действия ще бъдат 
подкрепени пазарно ориентирани 
иновации с оглед подобряване на 
иновационния капацитет на 
предприятията чрез подобряване на
рамковите условия за иновации, както и 
преодоляване на специфичните 
препятствия, пречещи на растежа на 
новаторските предприятия, по-
специално на МСП и предприятия със 
среден размер с потенциал за бърз 
растеж. Ще бъдат обхванати 
специализирана подкрепа за иновации
(относно, примерно, използването на 

Чрез тези действия ще бъдат 
подкрепени пазарно ориентирани 
иновации с оглед подобряване на 
иновационния капацитет на 
предприятията чрез подобряване на 
рамковите условия за иновации, както и 
преодоляване на специфичните 
препятствия, пречещи на растежа на 
новаторските предприятия, по-
специално на МСП и предприятия със 
среден размер с потенциал за бърз 
растеж, включително предприятия в 
творческия сектор. Ще бъдат 
обхванати специализирана подкрепа за 
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интелектуална собственост, мрежи от 
възложители на обществени поръчки, 
подкрепа за бюра за трансфер на 
технологии, стратегическо проектиране) 
и прегледите на обществената политика 
по отношение на иновациите.

иновации (относно, примерно, 
използването на интелектуална 
собственост, мрежи от възложители на 
обществени поръчки, подкрепа за бюра 
за трансфер на технологии, 
стратегическо проектиране) и 
прегледите на обществената политика 
по отношение на иновациите.
Иновациите имат също така и 
културно измерение, тъй като 
съдържанието е двигател за 
технологията. Културното развитие 
за иновации, надхвърлящо чисто 
технологичното разбиране за 
иновации, е важна крачка напред и 
настоящата програма следва да я 
ускори.

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В контекста на подкрепата по 
програмата „Хоризонт 2020“ на 
сектора на хуманитарните и 
социалните науки е необходимо да се
обособи отделен приоритет, който да 
определя точния обхват на 
подкрепата за този сектор.

Изменение 18
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
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включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни.
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори.
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни.
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори
като физическото възпитание. Ще се 
подкрепя подобряването на връзките с 
данни за околната среда посредством 
съвременни информационни системи.

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са мултидисциплинарни 
авангардни и приложни научни 
изследвания и иновации в областта на 
поведенческите, геронтологичните, 
цифровите и други науки, за да бъдат 
намерени ефикасни, лесни за ползване 
решения за активно, независимо и 
подпомогнато ежедневие (в дома, на 
работното място) на застаряващото 
население и хората с увреждания. Това 
важи за множество различни ситуации и 
за технологии, системи и услуги, 
подобряващи качеството на живот и
функционалността на хората, 
включително мобилност, интелигентни 
персонализирани подпомагащи 
технологии, обслужваща и социална 
роботика и подпомагащо обкръжение.

Необходими са мултидисциплинарни 
авангардни и приложни научни 
изследвания и иновации в областта на 
поведенческите, геронтологичните, 
цифровите, социалните, 
хуманитарните и други науки, за да 
бъдат намерени ефикасни, лесни за
ползване решения за активно, 
независимо и подпомогнато ежедневие
(в дома, на работното място) на 
застаряващото население и хората с 
увреждания. Това важи за множество 
различни ситуации и за технологии, 
системи и услуги, подобряващи 
качеството на живот и 
функционалността на хората, 
включително мобилност, интелигентни 
персонализирани подпомагащи 
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Ще бъдат подкрепени пилотни проекти 
за научни изследвания и иновации за 
оценка на прилагането и 
разпространението на решения.

технологии, обслужваща и социална 
роботика и подпомагащо обкръжение.
Ще бъдат подкрепени пилотни проекти 
за научни изследвания и иновации за 
оценка на прилагането и 
разпространението на решения.

Изменение 20
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да подобряват и управляват 
своето здраве през целия си живот, ще 
доведе до намаление на разходите за 
системите на здравеопазване, като даде 
възможност за управление на хронични 
заболявания извън институции и 
подобряване на здравните резултати.
Това изисква изследвания в областта на 
поведенческите и социалните модели, 
социалните нагласи и стремежи по 
отношение на персонализираните 
здравни технологии, мобилни и/или 
преносими инструменти, нови 
диагностики и персонализирани услуги, 
които съдействат за здравословен начин 
на живот, благосъстояние, 
самостоятелни грижи, подобрено 
взаимодействие между граждани и 
здравни специалисти, персонализирани 
програми за справяне с болест и 
инвалидност, както и подпомагане на 
инфраструктурите за знания.

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да подобряват и управляват 
своето здраве през целия си живот, ще 
доведе до намаление на разходите за 
системите на здравеопазване, като даде 
възможност за управление на хронични 
заболявания извън институции и 
подобряване на здравните резултати.
Това изисква изследвания в областта на 
поведенческите и социалните модели, 
социалните нагласи, въздействието на 
физическите упражнения и
стремежите по отношение на 
персонализираните здравни технологии,
по-специално насочени към превенция 
на заболяванията, мобилни и/или 
преносими инструменти, нови 
диагностики и персонализирани услуги, 
които съдействат за здравословен начин 
на живот, благосъстояние, 
самостоятелни грижи, подобрено 
взаимодействие между граждани и 
здравни специалисти, персонализирани 
програми за справяне с болест и 
инвалидност, както и подпомагане на 
инфраструктурите за знания.

Изменение 21
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.1 –подточка 5.1.2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда, 
както и върху ключовите обществени, 
културни и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 
подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи, в т.ч. специално 
внимание към културното наследство 
на Европа и подход за 
идентифициране на дейности, които 
могат да обединяват хора от 
различни общности. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда, 
както и върху ключовите обществени, 
културни и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
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въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения.
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 
подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения.
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта 
на хуманитарните науки биха могли 
да играят важна роля в този 
контекст. Конкретизирането, 
наблюдението и оценката на целите на 

В този контекст целта е да се подобри
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността, 
културното многообразие и
междукултурния диалог чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения, опирайки 
се например на действията в 
областта на социалните иновации на 
сектора на социалната икономика, и 
нови форми на сътрудничество и 
създаването на съвместен продукт, 
като се отчитат важната роля и 
спецификите на социалните и 
хуманитарните науки, не на последно 
място по отношение на научните 
изследвания. Научните изследвания и 
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европейските стратегии и политики ще 
изисква целенасочени изследвания 
върху висококачествените 
статистически информационни системи, 
както и разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

другите дейности следва да подкрепят 
прилагането на стратегията „Европа 
2020“, както и други свързани с нея 
външни политики на Съюза.
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват
приноса на предвидените мерки, по-
специално в полза на социалното 
приобщаване.

Изменение 23
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – подточка 6.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на
европейската интеграция. Освен 
това, разбирането както на 
напрежението, така и на възможностите, 
произтичащи от внедряването на ИКТ, 
на индивидуално и колективно равнище, 
е важно, за да се открият нови пътища 
за приобщаване към иновациите. Важно 
е да се идентифицират начини за 
адаптиране и подобрение на 
европейските социални системи,
обществените услуги и на по-широкото 
измерение на политиките за социалното 
осигуряване, за да се постигане 
сближаване и да се насърчи в по-голяма 

Разбирането на социалните 
трансформации и създаването на 
устойчиво в културно отношение 
развитие в Европа изискват анализ на 
променящите се демократични практики 
и очаквания, както и на историческото 
развитие на идентичности, 
многообразие, територии, религии, 
култури и ценности. Това следва да се 
разглежда като възможност за 
повишаване на информираността за
историята на Европа, за нейното 
многообразие, за ценността на 
културното наследство, както и за 
подпомагане на европейските 
граждани да взаимодействат с 
цялата гама културни и 
комуникационни инструменти и 
възможности, с които разполагат 
понастоящем. Разбирането както на
напрежението, така и на възможностите, 
произтичащи от внедряването на ИКТ, 
на индивидуално и колективно равнище, 
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степен социалното и икономическо 
равенство, и солидарността между 
поколенията. Изследванията ще 
анализират как обществата и политиката 
стават все по-европейски, в широкия 
смисъл на думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството,
работата, образованието и
заетостта, и ще подпомогнат борбата 
срещу бедността. В бъдещото развитие 
на европейските политики ще бъдат 
взети предвид значението на миграцията 
и демографията.

е важно, за да се открият нови пътища 
за приобщаване към иновациите. Важно 
е да се идентифицират начини за 
адаптиране и подобрение на 
европейските социални системи, 
обществените услуги и на по-широкото 
измерение на политиките за социалното 
осигуряване, за да се постигане 
сближаване и да се насърчи в по-голяма 
степен социалното и икономическо 
равенство, културното наследство и 
солидарността между поколенията.
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови културни
системи, които предоставят базови 
форми на социалните връзки като 
семейството, заетостта и достъпа до 
развлечения, културата и 
междукултурния диалог,
образованието (официално, 
неформално и неофициално), спорта и
работата и ще подпомогнат борбата 
срещу бедността. В бъдещото развитие 
на европейските политики ще бъдат 
взети предвид значението на миграцията 
и демографията и културното 
предизвикателство, което те 
пораждат. Изследванията също така 
ще вземат предвид ролята на 
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културното наследство в Съюза.

Изменение 24

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – подточка 6.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичната историческа, 
политическа, социална и културна 
система на Европа все по-често се 
сблъсква с въздействието на глобалните 
промени. За да разгърне по-широко 
външните си действия спрямо 
непосредствените си съседи и други 
държави, както и ролята си на глобален 
фактор, Европа трябва да подобри своя 
капацитет за определяне на значението 
и приоритетите, оценяването и 
насърчаването на политическите си 
цели в други региони и общества по 
света с цел засилване на 
сътрудничеството, предотвратяване или 
решаване на конфликти. В тази връзка 
тя също така трябва да подобри 
капацитета си за предвиждане и реакция 
в отговор на хода и въздействието на 
глобализацията. Това изисква по-добро 
разбиране на историята, културните 
особености и политико-икономическите 
системи на други региони в света, както 
и на ролята и влиянието на 
транснационалните участници в 
обществените процеси. Европа също 
така трябва да даде ефективен принос за 
глобалното управление в ключови 
области като търговия, развойна 
дейност, заетост, икономическо 
сътрудничество, права на човека, 
отбрана и сигурност. Това предполага 
потенциал за изграждане на нов 
капацитет, било то по отношение на 
инструменти, системи и средства за 
анализ, или по отношение на 
дипломацията на официалната и 
неофициалната международна сцена с 

Специфичната историческа, 
политическа, социална и културна 
система на Европа все по-често се 
сблъсква с въздействието на глобалните 
промени. За да разгърне по-широко 
външните си действия спрямо 
непосредствените си съседи и други 
държави, както и ролята си на глобален 
фактор, Европа трябва да подобри своя 
капацитет за определяне на значението 
и приоритетите, оценяването и 
насърчаването на политическите си 
цели в други региони и общества по 
света с цел засилване на 
сътрудничеството, предотвратяване или 
решаване на конфликти. В тази връзка 
тя също така трябва да подобри 
капацитета си за предвиждане и реакция 
в отговор на хода и въздействието на 
глобализацията. Това изисква по-добро 
разбиране на историята, културните 
особености и политико-икономическите 
системи на други региони в света, както 
и на ролята и влиянието на 
транснационалните участници в 
обществените процеси. Европа също 
така трябва да даде ефективен принос за 
глобалното управление в ключови 
области като търговия, развойна 
дейност, заетост, икономическо 
сътрудничество, културно 
сътрудничество и междукултурен 
диалог, права на човека, отбрана и 
сигурност. Това предполага потенциал 
за изграждане на нов капацитет, било то 
по отношение на инструменти, системи 
и средства за анализ, или по отношение 
на дипломацията на официалната и 
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правителствени и неправителствени 
участници.

неофициалната международна сцена с 
правителствени и неправителствени 
участници.

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – подточка 6.1.4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Създаване на конкурентни отношения 
между нови институции, центрове за 
върхови постижения и иновативни 
региони в по-слабо развитите държави 
членки, от една страна, и 
международните лидери в съответната 
област в други части на Европа, от 
друга. Това е свързано със 
сформирането на екипи от 
научноизследователските институции 
на върхово ниво и по-слабо развитите 
региони, „побратимяване“ (туининг) 
чрез обмен на служители, консултации 
и помощ от експерти, и разработване на 
съвместни стратегии за създаването на 
центрове за върхови постижения в по-
слабо развитите региони, които могат да 
бъдат финансирани от фондовете на 
политиката на сближаване. Ще се 
разгледа възможността за създаване на 
партньорства с иновационни клъстери и 
признаване на постиженията на по-
слабо развитите региони, включително 
чрез партньорски оценки и връчването 
на „знак за качество” на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти.

- Създаване на отношения между нови 
институции, центрове за върхови 
постижения и иновативни региони в по-
слабо развитите държави членки, от 
една страна, и международните лидери в 
съответната област в други части на 
Европа, от друга. Това е свързано със 
сформирането на екипи от 
научноизследователските институции 
на върхово ниво и по-слабо развитите 
региони, „побратимяване“ (туининг) 
чрез обмен на служители, консултации 
и помощ от експерти, и разработване на 
съвместни стратегии за създаването на 
центрове за върхови постижения в по-
слабо развитите региони, които могат да 
бъдат финансирани от фондовете на 
политиката на сближаване. Ще се 
разгледа възможността за създаване на 
партньорства с иновационни клъстери и 
признаване на постиженията на по-
слабо развитите региони, включително 
чрез партньорски оценки и връчването 
на „знак за качество” на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти.

Изменение 26

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – подточка 6.1.4 – тире 3а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Улесняване на възможно най-широк 
достъп в тези региони до научна и 
академична литература и до данните 
от научните изследвания.

Изменение 27

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалното новаторство води до 
създаването на нови стоки, услуги, 
процеси и модели, които отговарят на 
нуждите на обществото и създават нови 
социални отношения. Важно е да се 
разбере как социалните иновации и 
творческото мислене могат да доведат 
до промени в съществуващите 
структури и политики и как същите 
могат да бъдат насърчени и увеличени.
Базовите онлайн платформи и 
разпределените платформи, които 
позволяват на гражданите да си 
сътрудничат и съвместно да стигат до 
решения, основани на по-добрата 
осведоменост относно социалния, 
политически и екологичен контекст, 
могат да бъдат мощен инструмент в 
подкрепа на целите на стратегията
„Европа 2020“. Подкрепа ще бъде 
оказана и на партньорствата и 
експерименталната употреба на ИКТ за 
подобряване на учебния процес, както и 
на мрежите на социалните новатори и 
предприемачи.

Социалното новаторство води до 
създаването на нови стоки, услуги, 
процеси и модели, които отговарят на 
нуждите на обществото и създават нови 
социални отношения. Важно е да се 
разбере как социалните иновации и 
творческото мислене могат да доведат 
до промени в съществуващите 
структури и политики и как същите 
могат да бъдат насърчени и увеличени.
Базовите онлайн платформи и 
разпределените платформи, които 
позволяват на гражданите да си 
сътрудничат и съвместно да стигат до 
решения, основани на по-добрата 
осведоменост относно социалния,
културен, политически и екологичен 
контекст, могат да бъдат мощен 
инструмент в подкрепа на целите на 
стратегията „Европа 2020“. Подкрепа 
ще бъде оказана и на партньорствата и 
експерименталната употреба на ИКТ за 
подобряване на учебния процес, както и 
на мрежите на социалните новатори и
социалните и културните
предприемачи.

Изменение 28

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.2 –подточка 6.2.3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на възможност всички 
социални участници да взаимодействат 
по време на даден иновационен цикъл 
увеличава качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и ценностите 
на обществото. Това изисква развиване 
на специфични умения, знания и 
капацитет на индивидуално и на 
организационно, както и на национално 
и транснационално равнище. Чрез 
насърчаване и проучване на 
подходящите модели в научното 
образование ще бъде създадено едно 
научно грамотно, отговорно и творчески 
ориентирано общество. Равенството 
между мъжете и жените ще бъде 
насърчавано в частност чрез подкрепа 
на промени в организацията на 
научноизследователските институции, 
както и в съдържанието и 
проектирането на 
научноизследователската дейност.
Достъпността и използването на 
резултатите от публично финансираните 
научни изследвания ще бъдат 
доразвити, за да се подобри движението 
на знанията в рамките на научната 
общност и широката общественост. В 
координация със съответните 
международни организации ще бъде 
насърчавана Етична рамка в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
базирана на основните етични 
принципи, включително тези, отразени в 
Хартата на основните права, както и 
всички съответни законодателни актове
и конвенции на Съюза.

Създаването на възможност всички 
социални участници да взаимодействат 
по време на даден иновационен цикъл 
увеличава качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и ценностите 
на обществото. Това изисква развиване 
на специфични умения, знания и 
капацитет на индивидуално и на 
организационно, както и на национално 
и транснационално равнище. Чрез 
насърчаване и проучване на 
подходящите модели в научното 
образование ще бъде създадено едно 
научно грамотно, отговорно и творчески 
ориентирано общество. Принципът за 
недискриминация и равенството между 
мъжете и жените ще бъдат 
насърчавани в частност чрез подкрепа 
на промени в организацията на 
научноизследователските институции, 
както и в съдържанието и 
проектирането на 
научноизследователската дейност.
Достъпността и използването на 
резултатите от публично финансираните 
научни изследвания ще бъдат 
доразвити, за да се подобри движението 
на знанията в рамките на научната 
общност и широката общественост. В 
координация със съответните 
международни организации ще бъде 
насърчавана Етична рамка в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
базирана на основните етични 
принципи, включително тези, отразени в 
Хартата на основните права, както и 
всички съответни законодателни актове 
и конвенции на Съюза.

Изменение 29
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Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.3 –подточка 6.3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технологии и капацитет са необходими 
също така, за да се засилят системите, 
оборудването, инструментите, 
процесите и методите за бърза 
идентификация с цел подобряване на 
сигурността по границите, включително 
контрола и наблюдението при 
използване на пълния потенциал на 
EUROSUR. Те ще бъдат разработени и 
изпитани като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с правните и 
етични принципи, пропорционалност, 
социалната приемливост и зачитането 
на основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
добросъседство.

Технологии и капацитет са необходими 
също така, за да се засилят системите, 
оборудването, инструментите, 
процесите и методите за бърза 
идентификация с цел подобряване на 
сигурността по границите, включително 
контрола и наблюдението при 
използване на пълния потенциал на 
EUROSUR. Те ще бъдат разработени и 
изпитани като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с правните и 
етични принципи, пропорционалност, 
социалната приемливост и зачитането 
на основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество и развитие на 
подходяща политика на 
междукултурен диалог с държавите
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
добросъседство.

Изменение 30

Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.3 –подточка 6.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените услуги 
да се възползват от възможностите, 
предоставени от интернет. Тя изисква да 
се гарантира сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, както 
и софтуерът и услугите, включително 
изчислителните облаци, като 

Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените услуги 
да се възползват от възможностите, 
предоставени от интернет. Тя изисква да 
се гарантира сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, както 
и софтуерът и услугите, включително 
изчислителните облаци, като 
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същевременно се отчита оперативната 
съвместимост на многобройните 
технологии. Изследванията ще 
предотвратяват, откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, и ще 
защитават ИКТ инфраструктурите от 
критично значение. Цифровото 
общество е в процес на развитие 
успоредно с непрекъснато променящите 
се приложения и злоупотреби в 
интернет, новите начини на социално 
взаимодействие, новите мобилни и 
локални услуги, и навлизането на т. нар.
„интернет на нещата”. Това изисква нов 
вид научни изследвания, които да се 
задействат от нововъзникващите 
приложения, потреблението и 
социалните тенденции. Ще бъдат 
предприети гъвкави инициативи в 
областта на научните изследвания, 
включително проактивна НИРД с цел 
бърза реакция на новите съвременни 
тенденции в развитието на 
надеждността и сигурността.

същевременно се отчита оперативната 
съвместимост на многобройните 
технологии. Изследванията ще 
предотвратяват, откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, и ще 
защитават ИКТ инфраструктурите от 
критично значение. Цифровото 
общество е в процес на развитие и е 
необходимо да се развиват, наред с 
останалото, конкретни 
технологични изследвания с цел да се 
сложи край на детската порнография 
в интернет, успоредно с непрекъснато 
променящите се приложения и 
злоупотреби в интернет, новите начини 
на социално взаимодействие, новите 
мобилни и локални услуги, и 
навлизането на т. нар. „интернет на 
нещата”. Това изисква нов вид научни 
изследвания, които да се задействат от 
нововъзникващите приложения, 
потреблението и социалните тенденции.
Ще бъдат предприети гъвкави 
инициативи в областта на научните 
изследвания, включително проактивна 
НИРД с цел бърза реакция на новите 
съвременни тенденции в развитието на 
надеждността и сигурността.
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