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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията относно стратегическата иновационна програма на 
Европейския институт за иновации и технологии (EIT) е документ за политика, който 
очертава приоритетите на EIT за периода 2014-2020 година.

Докладчикът по становище приветства предложението и подкрепя ангажимента за 
силно участие на висшите учебни заведения в по-нататъшното развитие на EIT.

Докладчикът по становище изтъква следното:

 едногодишната времева рамка за прилагането на магистърската програма в трите 
активни общности на знание и иновации (ОЗИ) е твърда малка като период за 
осъществяването на подходяща оценка, като предоставя малко реални възможности 
за обективна оценка.

 в СИП изглежда, че на фона на трите основни аспекти: знания, 
научноизследователска дейност и иновации, висшето образование е оставено на по-
заден план. В рамките на така наречения „триъгълник на знанието”, обаче, то 
вероятно съставлява основата на този триъгълник. Във връзка с това, ОЗИ се 
насърчават да гарантират, че техните магистърски и докторски програми са 
подходящо финансирани.

 В СИП социалните и хуманитарните науки не се акцентират в съответствие с 
реалната им добавена стойност. Във връзка с това е важно тяхната текуща и бъдеща 
роля в научноизследователската дейност и образованието да бъдат съответно 
акцентувани, а техният принос за създаването на нови и иновативни области на 
научноизследователска дейност, въз основа на интердисциплинарни концепции - да 
бъде признат.

Докладчикът по становище желае да гарантира, че:

1. Университетите ще придобият по-добра представа за съществуването и ролята на 
EIT, така че по-голям брой от тях да имат възможността да се опитат да участват в 
ОЗИ.

2. Повече силни студенти ще бъдат привлечени към програмите за следдипломна 
квалификация на ОЗИ. Институтът EIT ще стане по-видим за студентите. EIT 
следва да функционира като основен център за талантливи млади хора, които ще 
допринесат за осигуряването на интелигентен, устойчив и приобщаващ 
икономически растеж за бъдещето на Европа. С оглед на това, информационни 
кампании, които използват всички средства и равнища на комуникация, следва да се 
инициират за гарантиране на това, че както университетите, така и студентите 
разполагат с достатъчно информация относно EIT и ОЗИ.

3. Следва да се създадат гаранции за избягването на двойно финансиране (75% от 
финансирането произлиза от частно, публично и регионално финансиране, 
включително от други европейски програми и политиката на сближаване). 
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Намаляване на финансирането на други програми, свързани с образованието, следва 
да се избягва.

4. Ще бъде осигурено взаимно допълване на EIT със съществуващите изследователски 
и образователни програми.

5. Ще бъде запазена академичното признаване на степените и дипломите, издадени с 
означението EIT. Означението EIT следва да бъде белег за по-високо качество и 
съответно следва да се прилагат критерии за високо качество за всички 
образователно квалификационни степени с означението EIT (т.е. съобразно процеса 
от Болоня, предприемачество, позволяващо интензивна секторна мобилност между 
академичните и промишлените среди), за да бъде защитена световната репутация на 
европейските университети и EIT.

6. Ще се насърчава разпространяването на най-добрите практики чрез EIT в страни, 
които все още не участват в съществуващите общност на знание и иновации (ОЗИ).

7. Държавите членки, които все още не са част от ОЗИ, имат равен шанс да се 
включат, като винаги се прилага критерият за високи постижения, както и 
принципът на субсидиарност.

8. Управителният съвет на EIT ще бъде подпомаган от комитет от академични 
експерти, чиято роля ще бъде да осигурява наблюдение на съдържанието на 
програмите, техните критерии за качество и техните социални и културни аспекти.

9. Двата нови тематични цикъла, предложени от Комисията за 2014 г. и за 2018 г., 
които за съжаление, демонстрират едностранна бъдеща концепция за научните 
изследвания и иновациите, следва да бъдат преразгледани.

10. Социалният аспект ще бъде преобладаващ критерии в рамките на ОЗИ и по-видим 
при всяко обществено предизвикателство. 

11. EIT идентифицира общи процедури на акредитация за дипломи и квалификационни 
степени на европейско равнище.

Заключения на докладчика по становище

1. Университетските студенти, показали високи постижения, ще имат възможност да 
проведат следдипломните си и докторските си научни изследвания в повече от един 
от университетите на ОЗИ. По този начин те ще се възползват от сътрудничеството 
между университети, научноизследователски центрове и предприятия.

2. Университетите, които участват в ОЗИ се насърчават да развиват учебна програма, 
която заедно със знанията, научните изследвания и предприемачеството, ще 
осигури висококачествено обучение, като средство за постигане на иновации.

3. Университетите продължават да поддържат академичната свобода по отношение на 
знанията и научноизследователската дейност, като в стремежа си за откриване на 
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синергии с бизнес интересите полагат усилия за защита на индивидуалните си 
учебни програми.

4. Следва да се отдели специално внимание на ролята на хуманитарните науки във 
висшето образование, тъй като те значително допринасят както за икономическия 
живот, така и за разширяването на европейската култура и културно наследство. 
Във връзка с това, хуманитарните науки не трябва да се пренебрегват при подбора 
на тематични области за бъдещите ОЗИ.

EIT предлага промяна на парадигмата в триъгълника на знанието, между университети 
и промишленост, относно лидерството, преподавателската страна и „учащите през 
целия живот“, и съответно може да бъде важен елемент за развитието на 
висококвалифицирана европейска работна ръка за бъдещето.

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
Приложение - точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на нарастваща 
конкуренция в световен мащаб и 
предвид демографското 
предизвикателство, пред което са 
изправени държавите-членки, бъдещият 
икономически растеж и заетостта в 
Европа все повече ще разчитат на 
иновационни пробиви по отношение на 
продукти, услуги и бизнес модели, 
както и на способността на Европа да 
развива, привлича и задържа 
талантливите кадри. Въпреки че в 
Европа има отделни примери за 
успешно внедрени иновации, като цяло 
държавите-членки на ЕС се изявяват по-
слабо в сравнение със световните 
лидери в областта на иновациите. Освен 

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на 
икономиката, основана на знанието, 
и нарастващата конкуренция в световен 
мащаб и предвид демографското 
предизвикателство, пред което са 
изправени държавите членки, бъдещият 
икономически растеж и заетостта в 
Европа все повече ще разчитат на 
иновационни пробиви по отношение на 
продукти, услуги и бизнес модели, 
както и на способността на Европа да 
развива, привлича и задържа 
талантливите кадри, като 
същевременно позволяват на 
европейските гражданите не само да 
се възползват от тези иновации, но и 
да допринесат за тяхното появяване, 



PE489.612v02-00 6/36 AD\912360BG.doc

BG

това ЕС е изправен пред засилена 
конкуренция за привличане на таланти 
от страна на нови центрове за високи 
постижения в бързо развиващите се 
икономики.

най-вече посредством новите 
технологии. Въпреки че в Европа има 
отделни примери за успешно внедрени 
иновации, като цяло държавите-членки 
на ЕС се изявяват по-слабо в сравнение 
със световните лидери в областта на 
иновациите. Освен това Съюзът е 
изправен пред засилена конкуренция за 
привличане на таланти от страна на 
нови центрове за високи постижения в 
бързо развиващите се икономики.

Изменение 2

Предложение за решение
Приложение - точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации. Въпреки че несъмнено са 
факт на цялата територия на ЕС, 
високите достижения във висшето 
образование, научните изследвания и 
иновациите все още твърде често 
остават разпокъсани. Европа трябва да 
преодолее тази липса на стратегическо 
трансгранично сътрудничество между
държави, сектори и дисциплини. Освен 
това Европа трябва да възприеме 
истинска предприемаческа култура, 
която е от решаващо значение, за да 
може да се използва стойността на 
научните изследвания и иновациите, за 
да се създадат нови дружества и за да 
могат иновациите да намерят реално 
пазарно приложение в отрасли с висок 
потенциал за растеж. Необходимо е 
Европа да насърчава ролята на висшите 
учебни заведения като двигатели на 
иновациите, тъй като талантливите 
личности трябва да притежават нужните 
умения, знания и нагласи, за да тласкат 
напред иновациите.

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации, която предполага 
приемането на принципи и нови 
практики въз основата по-специално 
на открити и широкообхватни 
изследвания, на въвеждането на 
инструменти за управление на 
правата върху интелектуална 
собственост, които допринасят за 
прозрачност и обмен на информация, 
както и развитието на нови 
инструменти за финансиране, които 
гарантират, че усилията на 
изследванията са насочени преди 
всичко и на практика към големите 
въпроси от обществена значимост. 
Въпреки че несъмнено са факт на цялата 
територия на ЕС, високите достижения 
във висшето образование, научните 
изследвания и иновациите все още 
твърде често остават разпокъсани. 
Европа трябва да преодолее тази липса 
на стратегическо трансгранично 
сътрудничество между държави, 
сектори и дисциплини. Освен това 
Европа трябва да възприеме истинска 
предприемаческа култура, която е от 
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решаващо значение, за да може да се 
използва стойността на научните 
изследвания и иновациите, за да се 
създадат нови дружества и за да могат 
иновациите да намерят реално пазарно 
приложение в отрасли с висок 
потенциал за растеж. Необходимо е 
Европа да насърчава ролята на висшите 
учебни заведения като двигатели на 
иновациите, тъй като талантливите 
личности трябва да притежават нужните 
умения, знания и нагласи, за да тласкат 
напред иновациите.

Изменение 3

Предложение за решение
Приложение - точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством ОЗИ EIT допринася за 
създаването на по-благоприятна среда за 
развитие на иновациите, способна да 
доведе до радикална промяна в начина, 
по който си сътрудничат висшето 
образование, научните изследвания и 
стопанският сектор. Този подход 
допринася за комплексно справяне с все 
по-сложните обществени 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и обединява усилията 
на отлични специалисти от различни 
сектори, професионални среди и 
дисциплини, които иначе може би 
нямаше да работят заедно, за да намерят 
с общи усилия на решения на 
предизвикателството.

Посредством ОЗИ EIT допринася за 
създаването на по-благоприятна среда за 
развитие на иновациите, способна да 
доведе до радикална промяна в начина, 
по който си сътрудничат висшето 
образование, научните изследвания и 
стопанският сектор. Наред с това, EIT 
допринася за заетостта сред младите 
хора. Този подход допринася за 
комплексно справяне с все по-сложните 
обществени предизвикателства, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, и 
обединява усилията на отлични 
специалисти от различни сектори, 
професионални среди и дисциплини, 
които иначе може би нямаше да работят 
заедно, за да намерят с общи усилия на 
решения на предизвикателството.

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение – точка 1.2 – параграф 1 – точка 2



PE489.612v02-00 8/36 AD\912360BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като катализатор и придава 
допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати. 
Иновационните дейности на свой ред 
допринасят за привличане и 
насърчаване на инвестициите в научни 
изследвани и за по-голямо съобразяване 
на образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 
управление и финансиране на ОЗИ, 
както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 
възможности.

 Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като катализатор и придава 
допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати. 
Иновационните дейности на свой ред 
допринасят за привличане и 
насърчаване на инвестициите в научни 
изследвани и за по-голямо съобразяване 
на образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 
управление и финансиране на ОЗИ, 
както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 
възможности. EIT има също така 
потенциал да развива нови модели на 
финансиране, като награди за 
иновации, които позволяват 
максимизиране на ползата за 
обществото от финансирането на 
научноизследователската дейност, 
гарантиране на това, че иновациите 
не само са решение на най-
неотложните потребности на 
обществото, но могат да донесат 
бързо ползи за европейските 
граждани.

Изменение 5

Предложение за решение
Приложение - точка 1.3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще има съществен принос за целите, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, по-
специално за справяне с обществените 
предизвикателства, като допълва други 
инициативи в тези области.  В рамките 
на „Хоризонт 2020“ EIT ще бъде част от 
целта „преодоляване на обществените 
предизвикателства“, но в съответствие с 
подхода за гладко взаимодействие 
между целите институтът ще допринесе 
и за изпълнението на целта „водещи 
позиции в промишлеността и рамки за 
конкурентоспособност“, като стимулира 
научни изследвания, насочени към 
постигането на резултати, и насърчава 
създаването на иновативни МСП с 
висок растеж. В заключение, институтът 
ще допринесе за създаването на 
„отлична научна база“, като насърчава 
трансграничната мобилност между 
дисциплини, отрасли и държави и 
включва предприемачеството и 
културата за поемане на риск в 
иновативни следдипломни 
квалификационни степени. По този 
начин EIT значително ще допринесе за 
създаването на рамковите условия, 
необходими за реализацията на 
иновационния научноизследователски 
потенциал на ЕС, и за завършване на 
Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП). 

EIT ще има съществен принос за целите, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, по-
специално за справяне с обществените 
предизвикателства, като допълва други 
инициативи в тези области. В рамките 
на „Хоризонт 2020“ EIT ще бъде част от 
целта „преодоляване на обществените 
предизвикателства“, но в съответствие с 
подхода за гладко взаимодействие 
между целите институтът ще допринесе 
и за изпълнението на целта „водещи 
позиции в промишлеността и рамки за 
конкурентоспособност“, като стимулира 
научни изследвания, насочени към 
постигането на резултати, и насърчава 
създаването на иновативни МСП с 
висок растеж. В заключение, институтът 
ще допринесе за създаването на 
„отлична научна база“, като насърчава 
трансграничната мобилност между 
дисциплини, отрасли и държави и 
включва предприемачеството и 
културата за поемане на риск в 
иновативни следдипломни 
квалификационни степени. EIT трябва 
да насърчава трансграничното 
сътрудничество и сътрудничеството 
между сектори, както и 
мобилността на равнището на 
научноизследователската и развойна 
дейност, между университетите, 
научноизследователските 
институти и предприятията. EIT ще 
развие платформа за сближаване на 
иновациите и знанията, която ще 
допринесе за подкрепата на 
регионите, които не участват пряко в 
ОЗИ, а в по-дългосрочен план - за 
осъществяването на приоритетите 
на рамковата програма "Хоризонт 
2020". Целесъобразно е 
установяването на определен 
приоритет, който да дефинира 
специфичната рамка на 
функциониране на EIT на равнището 
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на сътрудничество с трети държави 
и с международните организации в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, което ще допринесе за 
разпространението на добри 
общностни практики. По този начин 
EIT значително ще допринесе за 
създаването на рамковите условия, 
необходими за реализацията на 
иновационния научноизследователски 
потенциал на ЕС, и за завършване на 
Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП).

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение - точка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT внася напълно развито 
академично измерение в 
научноизследователската и 
иновационната политика на ЕС. Чрез 
новаторско като подход образование, 
което възпитава в предприемачески дух, 
институтът играе важна свързваща роля 
между рамката за научни изследвания и 
иновации и образователните политики и 
програми, като осигурява необходимия 
дългосрочен ангажимент за 
осъществяване на трайни промени в 
сферата на висшето образование. EIT 
е начело на съвместни усилия за 
образование, насърчаващо иновациите, 
най-вече чрез нови трансдисциплинарни 
и интердисциплинарни 
квалификационни степени с 
означението на EIT, които имат явни 
последствия за по-широката европейска 
програма за модернизиране на висшите 
учебни заведения, и по този начин 
развива Европейското пространство за 
висше образование.

Освен това EIT внася напълно развит 
академичен компонент в 
научноизследователската и 
иновационната политика на ЕС като 
единственият инструмент в рамките 
на „Хоризонт 2020" със силен акцент 
върху образователния аспект, 
включително чрез открит достъп до 
научноизследователските 
публикации. Следователно EIT следва 
да гарантира, че магистърските и 
докторски програми на ОЗИ са 
подходящо финансирани. Чрез 
новаторско като подход образование, 
което възпитава в предприемачески дух, 
институтът играе важна свързваща роля 
между рамката за научни изследвания и 
иновации и образователните политики и 
програми, като осигурява необходимия 
дългосрочен ангажимент за постигане 
на нови начини за адаптиране на 
висшето образование към все по-
големите изисквания на съответните 
общества. Целесъобразно е да се 
отдели особено внимание на 
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подходящото финансиране на 
университетите и другите висши 
учебни заведения,  така че да се 
гарантира равенството на 
възможностите за онези от тях, 
които целят постигане на най-високо 
равнище в Европа. Наред с това е 
целесъобразно да се продължи 
подкрепата на 
научноизследователските и 
образователните центрове, които 
вече имат статут на центрове на 
високите постижения. EIT е начело 
на съвместни усилия за образование, 
насърчаващо иновациите, най-вече чрез 
нови трансдисциплинарни и 
интердисциплинарни квалификационни 
степени с означението на EIT, които 
имат явни последствия за по-широката 
европейска програма за модернизиране 
на системите на висшето 
образование, като същевременно 
поддържа хуманистичната традиция 
на европейското висше образование, и 
по този начин развива Европейското 
пространство за висше образование.

Изменение7

Предложение за решение
Приложение - точка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за съвместно 
ползване осигуряват трансгранично 
сътрудничество и са в добра позиция да 
се възползват от различни схеми за 
финансиране в съответните региони. 
Центровете за съвместно ползване 
играят важна роля за укрепването на 

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за съвместно 
ползване осигуряват трансрегионално 
и трансгранично сътрудничество и са в 
добра позиция да се възползват от 
различни схеми за финансиране в 
съответните региони. Центровете за 
съвместно ползване играят важна роля 
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връзките на местно и на международно 
равнище на ОЗИ като цяло, в това число 
чрез тясно сътрудничество с 
регионалните органи, по-специално с 
онези от тях, които участват в 
разработването и изпълнението на 
регионалните иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3). 
Освен това биха могли да се заздравят 
връзките между ОЗИ и местните 
клъстерни организации за засилено 
участие на МСП в дейностите на ОЗИ. 
Въпреки че възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, настоящите и бъдещите 
ОЗИ по правило ще се стремят да 
извлекат максимална полза от такива 
полезни взаимодействия. ОЗИ ще 
придадат допълнителна стойност на 
евентуално вече съществуващи в 
съответните области инициативи, в това 
число инициативи за съвместно 
планиране (ИСП), европейски 
партньорства за иновации (ЕПИ) и 
публично-частни партньорства (ПЧП). 

за укрепването на връзките на местно и 
на международно равнище на ОЗИ като 
цяло, в това число чрез тясно
сътрудничество с регионалните органи, 
по-специално с онези от тях, които 
участват в разработването и 
изпълнението на регионалните 
иновационни стратегии за интелигентно 
специализиране (RIS3). Освен това биха 
могли да се заздравят връзките между 
ОЗИ и местните клъстерни организации 
за засилено участие на МСП в 
дейностите на ОЗИ. Въпреки че 
възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и 
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, настоящите и бъдещите 
ОЗИ по правило ще се стремят да 
извлекат максимална полза от такива 
полезни взаимодействия. ОЗИ ще 
придадат допълнителна стойност на 
евентуално вече съществуващи в 
съответните области инициативи, в това 
число инициативи за съвместно 
планиране (ИСП), европейски 
партньорства за иновации (ЕПИ) и 
публично-частни партньорства (ПЧП). 
Следва да се създадат гаранции за 
избягването на двойно финансиране 
(75% от финансирането произлиза от 
частно, публично и регионално 
финансиране, включително от други 
европейски програми и политиката на 
сближаване). Намаляване на 
финансирането на други програми, 
свързани с образованието, следва да се 
избягва.
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Изменение8

Предложение за решение
Приложение - точка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инициативите за съвместно планиране, 
които са ключов инструмент за 
преодоляване на разпокъсаността в 
областта на научните изследвания, 
трябва да осигурят ядрото на 
паневропейската научноизследователска 
база на ОЗИ. На свой ред ОЗИ могат да 
ускорят и да насърчат използването на 
водещи научни изследвания, 
подкрепени от публични източници и 
обединени в рамките на ИСП, и така да 
съдействат за преодоляване на 
разпокъсаността в областта на 
иновациите. Съвместните технологични 
инициативи (СТИ) и новосъздадените 
публично-частни партньорства 
осигуряват платформи за насърчаване 
на мащабни научни изследвания, 
насочени към промишлеността, и 
стимулират разработването на ключови 
технологии. ОЗИ могат да съдействат 
като катализатор на тези значими 
инвестиции в областта на научните 
изследвания за по-активен трансфер на 
технологии и за внедряването им на 
пазара, както и за развитие на нови 
стопански дейности в рамките на 
съществуващи предприятия с помощта 
на талантливи хора с предприемачески 
дух. Посредством подхода си, основан 
на триъгълника на знанието, EIT ще 
допълни средствата, които 
Европейският съвет за научни 
изследвания влага в авангардни научни 
изследвания на световно равнище, като 
застъпи всеки един етап от 
иновационния процес — от 
възникването на идеите до тяхното 
приложение и експлоатация — и ще 
осигури и допълнителни 
възможности за изследователите по 

Инициативите за съвместно планиране, 
които са ключов инструмент за 
преодоляване на разпокъсаността в 
областта на научните изследвания, 
трябва да осигурят ядрото на 
паневропейската научноизследователска 
база на ОЗИ. На свой ред ОЗИ могат да 
ускорят и да насърчат използването на 
водещи научни изследвания, 
подкрепени от публични източници и 
обединени в рамките на ИСП, и така да 
съдействат за преодоляване на 
разпокъсаността в областта на 
иновациите. Съвместните технологични 
инициативи (СТИ) и новосъздадените 
публично-частни партньорства 
осигуряват платформи за насърчаване 
на мащабни научни изследвания, 
насочени към промишлеността, и 
стимулират разработването на ключови 
технологии. ОЗИ могат да съдействат 
като катализатор на тези значими 
инвестиции в областта на научните 
изследвания за по-активен трансфер на 
технологии и за внедряването им на 
пазара, както и за развитие на нови 
стопански дейности в рамките на 
съществуващи предприятия с помощта 
на талантливи хора с предприемачески 
дух. Посредством подхода си, основан 
на триъгълника на знанието, EIT ще 
допълни средствата, които 
Европейският съвет за научни 
изследвания влага в авангардни научни 
изследвания на световно равнище, като 
застъпи всеки един етап от 
иновационния процес — от 
възникването на идеите до тяхното 
приложение и експлоатация — и ще 
гарантира развитието на 
европейското научноизследователско 
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програма „Мария Кюри“ и 
студентите по програма „Еразъм за 
всички“ да участват в иновационни
дейности и да се запознаят с
предприемаческата дейност.  

пространство, като създава нови 
работни места за изследователите в 
рамките на дейностите по 
програмата „Мария Склодовска-
Кюри”. EIT ще се възползва от 
интелектуалния капитал на Европа с 
оглед придобиване на нови 
компетентности в областта на
иновационните дейности и 
предприемаческата дейност 
благодарение на връзката с 
програмата „Еразъм за всички”.

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение - точка 2.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на извлечените поуки целта 
на EIT е да укрепи и доразвие ролята си 
на „инвеститор“, който насърчава и 
позволява на съществуващите центрове 
за високи постижения в сферата на 
научните изследвания, стопанската 
дейност и висшето образование в 
Европа да обединят усилията си, и 
подпомага дългосрочно системно 
сътрудничество между тях посредством 
ОЗИ. 

Въз основа на извлечените поуки целта 
на EIT е да укрепи и доразвие ролята си 
на „инвеститор“, който насърчава и 
позволява на съществуващите центрове 
за високи постижения в сферата на 
научните изследвания, стопанската 
дейност и висшето образование в 
Европа да обединят усилията си, и 
подпомага дългосрочно системно 
сътрудничество между тях посредством 
ОЗИ. С оглед на това, информационни 
кампании, които използват всички 
подходящи начини и пътища на 
комуникация, следва да се инициират, 
за да се гарантира, че както 
университетите, така и студентите 
имат задоволителен достъп до 
информация относно 
функционирането и обхвата на EIT и 
ОЗИ.
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Изменение 10

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори, но са на 
предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика на 
знанието. За тази цел EIT активно 
развива квалификационните степени с 
означението на EIT, като следи за 
качеството им и съгласуваното им 
прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните органи 
за осигуряване на качество. Това ще 
подобри националното и 
международното признаване на 
квалификациите, обозначени като 
степени и дипломи на EIT, и ще повиши 
тяхната привлекателност в световен 
мащаб, като същевременно ще осигури 
платформа за сътрудничество на 
международно равнище. Занапред ОЗИ 
ще се насърчават да разширят 
образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, персонализирано 
обучение и летни училища. С цел да се 
засили влиянието на провежданата 
от ОЗИ образователна дейност и да 
се обхване по-широк кръг от учащи се, 
ОЗИ могат да прибягнат до 
експериментално разработване на 

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори, но са на 
предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика на 
знанието. За тази цел EIT активно 
развива квалификационните степени с 
означението на EIT, като следи за 
качеството им и съгласуваното им 
прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание редица критерии за 
качество следва да се прилагат от 
ОЗИ за квалификационните степени с 
означението на EIT (т.е. съобразно 
процеса от Болоня, 
предприемачество, като е възможна 
интензивна секторна мобилност 
между академичните и 
промишлените среди), така че да 
бъдат запазени високите академични 
стандарти и в края на краищата да 
се гарантират репутацията и 
престижът на европейските 
университети. Наред с това, в това 
начинание те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните органи 
за осигуряване на качество. Това ще 
подобри националното и 
международното признаване на 
квалификациите, обозначени като 
степени и дипломи на EIT, и ще повиши 
тяхната привлекателност в световен 
мащаб, като същевременно ще осигури 
платформа за сътрудничество на 
международно равнище. Занапред ОЗИ 
ще се насърчават да разширят 
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модули за бакалавърски курсове или 
програми за училищата. 

образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, персонализирано 
обучение и летни училища.
Университетите следва да 
продължават да поддържат 
академичната свобода по отношение 
на знанията и 
научноизследователската дейност, 
като в стремежа си за създаване на 
синергии с бизнес интересите следва 
да положат усилия за защита на 
индивидуалните си учебни програми.

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.1. параграф 5 – точка 2 а (нова) (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще установи критерии за 
квалификационните степени с 
означението на EIT с цел гарантиране 
на тяхната академична валидност и 
високи стандарти.

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.1. параграф 5 – точка 3 (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще установи система за партньорски 
оценки на квалификациите, обозначени 
като степени и дипломи на EIT, и ще 
започне диалог със съответните органи 
за осигуряване на качество на 

 ще осигурява активно 
последователност и еквивалентност 
на EIT чрез създаване на система за 
партньорски прегледи на 
квалификациите, обозначени като 
степени и дипломи на EIT, и ще започне 
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национално и международно равнище. диалог със съответните органи за 
осигуряване на качество на национално 
и международно равнище.

Изменение13

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.1. параграф 5 – точка 4 (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще насърчи ОЗИ да разработят по-
широка гама от програми за 
образование и обучение.

 ще насърчи ОЗИ да разработят по-
широка гама от програми за 
образование и обучение, в частност 
дейности, които целят да дадат на 
ОЗИ възможността да споделят 
своите знания с институции, които 
може да се интересуват от участие в 
бъдещи ОЗИ, и да повишат 
осведомеността за съществуването 
на тези образователни програми.

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.1. параграф 5 – точка 4 а (нова) (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще прикани ОЗИ да предоставят на 
студентите необходимата 
информация относно признаването 
на квалификационни степени, 
получени в друга държава членка.
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Изменение 15

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.1. параграф 5 – точка 4 б (нова) (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще идентифицира общи процедури 
на акредитация за дипломи и 
квалификационни степени на 
европейско равнище.

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 2014 
— 2020 г. нови общности на знание и 
иновации ще бъдат създадени на два 
етапа: предвиждат се по три нови ОЗИ 
през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се 
равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 
територията на ЕС). Евентуалната нова 
процедура за избор на ОЗИ през 2018 г. 
непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в тематични области, 
в които са налице безспорен потенциал 
за иновации и значително социално 
въздействие, както и първокласни 
постижения, върху които да се гради. В 
периода 2014 — 2020 г. нови общности 
на знание и иновации ще бъдат 
създадени на два етапа: предвиждат се 
по три нови ОЗИ през 2014 г. и през 
2018 г., с което общият брой на ОЗИ в 
периода 2014—2020 г. ще достигне 
девет (което се равнява на създаването 
на 40—50 центъра за съвместно 
ползване на територията на ЕС). 
Евентуалната нова процедура за избор 
на ОЗИ през 2018 г. непременно ще се 
основава на резултатите от задълбочена 
външна оценка на EIT и на 
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икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите-членки, както и 
на резултатите от оценките на 
„Хоризонт 2020“. 

съществуващите ОЗИ, в това число 
оценка на икономическото и 
общественото въздействие на ОЗИ и на 
приноса на EIT за засилване на 
иновационния капацитет на ЕС и на 
държавите-членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“. 

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат създадени нови общности на 
знание и иновации, насочени към 
големи обществени предизвикателства, 
които предлагат истински потенциал за 
иновации. По този начин EIT ще 
допринесе в пълна степен за 
изпълнението на целите на по-широката 
политическа програма на ЕС, по-
специално за изпълнението на целите на 
„Хоризонт 2020“, в който се набелязват 
редица обществени предизвикателства, 
както и базови и промишлени 
технологии. Целта е да се създадат 
ОЗИ в тематични области, които, 
предвид големия си обхват и сложното 
си естество, изискват прилагането на 
междудисциплинарен, трансграничен и 
междусекторен подход. Поради това е 
необходимо изборът на тематичните 
области да бъде направен въз основа на 
внимателен анализ, с който да се 
определи дали създаването на ОЗИ би 
могло да донесе истинска добавена 
стойност и да има положително 
въздействие върху икономиката и 
обществото.

Ще бъдат създадени нови общности на 
знание и иновации в тематични 
области, насочени към големи 
обществени предизвикателства, които 
предлагат истински потенциал за 
иновации. По този начин EIT ще 
допринесе в пълна степен за 
изпълнението на целите на по-широката 
политическа програма на ЕС, по-
специално за изпълнението на целите на 
„Хоризонт 2020“, в който се набелязват 
редица обществени предизвикателства. 
Целта е да се създадат ОЗИ в тематични 
области, които, предвид големия си 
обхват и сложното си естество, изискват 
прилагането на междудисциплинарен, 
трансграничен и междусекторен подход.
Поради това е необходимо изборът на 
тематичните области да бъде направен 
въз основа на внимателен анализ, с 
който да се определи дали създаването 
на ОЗИ би могло да донесе истинска 
добавена стойност и да има 
положително въздействие върху 
икономиката и обществото. 
Разпределянето на средства за нови 
ОЗИ се осъществява на конкурентна 
основа и с оглед на качеството и 
потенциала на проектите при 
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същевременно гарантиране на 
достатъчно финансиране за всяка 
ОЗИ, така че тя действително да 
може да постигне иновации.

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. - параграф 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 да изискват трансдисциплинарни 
подходи и разработването на нови 
образователни програми, които 
преминават отвъд границите на 
отделните дисциплини;

 да изискват трансдисциплинарни 
подходи и да насърчават 
университетите да развиват нови 
образователни програми, които 
преминават отвъд границите на 
отделните дисциплини;

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на темите, предложени в 
проекта на EIT, както и от по-широката 
общност на заинтересованите лица, ясно 
показа известни различия по отношение 
на евентуалното въздействие, което би 
оказало създаването на ОЗИ. В резултат 
на това няколко теми бяха отхвърлени; 
съдържанието на други беше 
преформулирано, за да съответстват в 
по-голяма степен на особеностите на 
европейския и световния контекст в 
тази област.

Оценката на темите, предложени в 
проекта на EIT, както и от по-широката 
общност на заинтересованите лица, ясно 
показа известни различия по отношение 
на евентуалното въздействие, което би 
оказало създаването на ОЗИ. В резултат 
на това няколко теми бяха отхвърлени; 
съдържанието на други беше 
преформулирано, за да съответстват в 
по-голяма степен на особеностите на 
европейския и световния контекст в 
тази област. Редовните оценки на 
развитието на 
научноизследователския потенциал и 
евентуалното зараждане на нова 
иновационна динамика следва да се 
отчетат за бъдещите ОЗИ в сектори, 
които все още не са взети предвид, но 
изпълняват определените критерии 
(като например в областта на 
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морското дело).

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. - параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бяха определени следните тематични 
области, в които създаването на нови 
ОЗИ разполага с най-голям потенциал 
да добави стойност към вече 
съществуващи дейности и да даде 
истински тласък на иновациите: 

Бяха определени следните тематични 
области като области, в които 
създаването на нови ОЗИ може да 
придаде добавена стойност към вече 
съществуващи дейности и даде в 
резултат истински тласък на 
иновациите: Този списък, обаче, е 
чисто индикативен по отношение на 
тематичните области, които ще 
бъдат окончателно избрани за бъдещи 
ОЗИ:

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За втората вълна (през 2018 г.), ще
бъдат взети предвид останалите теми 
(градска мобилност, производство с 
добавена стойност и интелигентни и 
сигурни общества), като същевременно 
се отчетат новите и непредвидени 
предизвикателства, които биха могли да 
възникнат в бъдеще. 

За втората вълна (през 2018 г.), могат 
да бъдат взети предвид останалите теми 
от списъка по-горе (градска мобилност, 
производство с добавена стойност и 
интелигентни и сигурни общества), 
заедно с други теми, които отчитат
новите и непредвидени 
предизвикателства, които биха могли да 
възникнат в бъдеще.
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Изменение 22

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. – параграф 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да се отдели специално 
внимание на ролята на 
хуманитарните науки във висшето 
образование, тъй като те значително 
допринасят както за икономическия 
живот, така и за разширяването на 
европейската култура и културно 
наследство. Във връзка с това, 
хуманитарните науки не бива да се 
пренебрегват или забравят при 
подбора на тематични области за
бъдещите ОЗИ.

Изменение23

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. параграф 10 – точка 1 а (нова) (в рамките на карето) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще провежда цялостни консултации 
с всички заинтересовани страни, 
включително – наред с 
университетите, предприятията, 
предприемачите и 
научноизследователските центрове –
гражданското общество, местното 
управление и съответните НПО, 
преди вземането на решение относно 
тематичните области, които ще 
обхваща третата вълна от ОЗИ през 
2018 г.
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Изменение 24

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. параграф 10 – точка 1 б (нова) (в рамките на карето) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще положи всички усилия, за да 
гарантира, че възможно най-много 
потенциални заинтересовани страни 
са осведомени за бъдещите процедури 
на подбор на ОЗИ. На потенциалните 
заинтересовани страни се предоставя 
цялата необходима информация, за да 
им се даде възможност добре да 
обмислят дали и какъв конкретен 
принос могат да предоставят. Във 
връзка с това, се обръща специално 
внимание на тези области и региони, 
които все още не са излъчили 
участници в съществуващите ОЗИ.

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1.2. параграф 10 – точка 2 а (нова) (в рамките на карето) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще гарантира, че социалният 
аспект е преобладаващ критерий в 
рамките на ОЗИ и е видим при всяко 
обществено предизвикателство.

Изменение 26

Предложение за решение
Приложение - точка 2.2. - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на първоначалния период 
усилията на EIT бяха съсредоточени 
най-вече върху създаването на ОЗИ. 
Въпреки че укрепването на 

По време на първоначалния период 
усилията на EIT бяха съсредоточени 
най-вече върху създаването на ОЗИ. 
Въпреки че укрепването на 
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съществуващите центрове за високи 
постижения безспорно е сред целите на 
EIT, институтът ще трябва да гарантира, 
че осигурява ползи и за области на 
Съюза, които не участват пряко в ОЗИ. 
Поради това е от ключово значение EIT 
да насърчава активно 
разпространението на добри практики за 
интегриране на триъгълника на 
знанието с цел да се развие обща 
култура за иновации и обмен на знания. 

съществуващите или насърчаването на 
създаването на нови центрове за 
високи постижения безспорно е сред 
целите на EIT, институтът ще трябва да 
гарантира, че осигурява ползи и за 
области на Съюза, които не участват 
пряко в ОЗИ. Освен това за EIT е от 
съществено значение да повиши 
видимостта си в държавите членки, 
които все още не участват в ОЗИ, и 
по-специално държавите, които 
имат по-малко опит в тези форми на 
съвместни предприятия. Критериите 
за високи постижения, както и 
принципът на субсидиарност винаги 
се прилагат. Поради това е от ключово 
значение EIT да насърчава активно 
разпространението на добри практики, 
като например откритите научни 
изследвания и откритото 
публикуване на резултатите от 
научните изследвания, за интегриране 
на триъгълника на знанието с цел да се 
развие обща култура за иновации и 
обмен на знания. 

Изменение 27

Предложение за решение
Приложение - точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. Като 
набелязва, анализира и споделя добрите 
практики, както и нови модели за 
управление и финансиране, създадени 
от ОЗИ, EIT се стреми да гарантира, че 
знанията, създадени в рамките на EIT и 
ОЗИ, се разпространяват и използват 
пълноценно за благото на хора и 

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. Като 
набелязва, анализира и споделя добрите 
практики, както и нови модели за 
управление и финансиране, създадени 
от ОЗИ, EIT се стреми да гарантира, че 
знанията, създадени в рамките на EIT и 
ОЗИ, се разпространяват и използват 
пълноценно за благото на граждани, 
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институции, включително онези, които 
не участват пряко в ОЗИ.

частни предприятия и институции, 
включително онези, които не участват 
пряко в ОЗИ. Главните движещи сили за 
учене на равнището на EIT могат да 
бъдат:

Изменение 28

Предложение за решение
Приложение - точка 2.2. - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT може да изиграе решаваща роля за 
обобщаване на разнообразието от 
подходи, прилагани от ОЗИ, и за 
пренасянето им в области със слаб 
иновационен капацитет, които иначе не 
биха били в състояние да се възползват 
от извлечения от EIT опит. Подобен 
подход ще гарантира, че ползите от 
опита на EIT насърчават развитието на 
капацитет за иновации в тези области. 
Тази дейност е в състояние да осигури 
висока възвращаемост дотолкова, 
доколкото се основава на работата на 
ОЗИ. 

EIT може да изиграе решаваща роля за 
обобщаване на разнообразието от 
подходи, прилагани от ОЗИ, и за 
пренасянето им в тематични области 
със слаб иновационен капацитет, които 
иначе не биха били в състояние да се 
възползват от извлечения от EIT опит. 
Подобен подход ще гарантира, че 
ползите от опита на EIT насърчават 
развитието на капацитет за иновации в 
тези области. Тази дейност е в 
състояние да осигури висока 
възвращаемост дотолкова, доколкото се 
основава на работата на ОЗИ. Във 
връзка с това от голямо значение е 
концепцията за иновации да се 
прилага също и в академичните 
области, които могат да са източник 
на идеи и концепции или нови 
материални доказателства, свързани 
с културното минало и настояще на 
Европа.

Изменение 29

Предложение за решение
Приложение - точка 2.2. - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Талантливите хора са в сърцето на 
успешните иновации. Сред основните 
задачи на EIT е да предостави на 

Талантливите хора, когато получат 
подходящо образование и 
предложение да работят при 
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талантливите хора възможност да 
използват максимално потенциала си, 
както и да създаде благоприятна среда 
за развитието им. Чрез ОЗИ EIT създава 
такава среда, но е необходимо да я 
допълни със стратегии за привличането 
и включването на първокласни таланти, 
които се намират извън границите на 
ОЗИ. 

вдъхновяващи условия са в сърцето на 
успешните научни изследвания и са 
отворени за иновации. Сред основните 
задачи на EIT е да предостави на 
талантливите хора възможност да 
използват максимално потенциала си, 
както и да създаде благоприятна среда 
за развитието им. Чрез ОЗИ EIT създава 
такава среда, но е необходимо да я 
допълни със стратегии за привличането 
и включването на първокласни таланти, 
които се намират извън границите на 
ОЗИ. 

Изменение 30

Предложение за решение
Приложение - точка 2.2. - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили обмена 
на знания, наставничеството и работата 
в мрежа, като насърчи създаването на 
мрежа на бившите възпитаници на EIT.

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария Кюри“.
Осигурява се взаимното допълване на 
EIT с всички други съществуващи 
образователни и 
научноизследователски програми 
(Европейски съвет за научни 
изследвания, съвместни 
изследователски центрове, европейски 
партньорства за иновации, съюзи на 
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знанието). Освен това EIT може да 
засили обмена на знания, 
наставничеството и работата в мрежа, 
като насърчи създаването на мрежа на 
бившите възпитаници на EIT. Той също 
така би могъл да допринесе за тази 
задача като подкрепя 
научноизследователските области, 
свързани с европейската култура, 
която винаги е привличала 
вниманието на света. 

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение - точка 2.2. – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT и ОЗИ следва да гарантират, че 
научните резултати и техните 
приложения, произтичащи от и 
постигнати в рамките на 
магистратури или докторантури, 
следва да бъдат съответно 
публикувани, с цел принос за 
международния академичен диалог.

Изменение 32

Предложение за решение
Приложение — точка 2.2. параграф 9 – точка 1 (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 в тясно сътрудничество с ОЗИ ще 
въведе система („стипендианти на 
EIT“), която ще позволява на 
изключително талантливи хора от цяла 
Европа и извън нея да участват в 
дейностите на центровете за съвместно 
ползване към ОЗИ за ограничен период 
от време, което ще бъде от взаимна 
полза както за участващия, така и за 
ОЗИ;

 в тясно сътрудничество с ОЗИ ще 
въведе система („стипендианти на 
EIT“), която ще позволява на 
разнообразна представителна група 
от студенти, научни изследователи, 
академични работници, 
преподаватели и предприемачи от 
всички научни и стопански области в 
Съюза, които понастоящем не 
участват в ОЗИ, на изключително 
талантливи хора от целия Съюз и извън 
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нея да участват в дейностите на 
центровете за съвместно ползване към 
ОЗИ за ограничен период от време, 
което ще бъде от взаимна полза както за 
участващия, така и за ОЗИ, и ще 
помогне като цяло за повишаване на 
осведомеността относно дейностите 
на ОЗИ и видимостта на EIT;

Изменение 33

Предложение за решение
Приложение – точка 2.2 – параграф 9 – точка 1 a (нова) (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 да осигури платформа за 
насърчаване на върховните 
постижения, сътрудничеството и 
общите проекти за университетите 
в ЕС.

Изменение 34

Предложение за решение
Приложение — точка 2.2. параграф 9 – точка 2 (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще създаде/адаптира интернет 
инструмент, за да предостави 
платформа за обмен на знания и работа 
в мрежа под егидата на EIT;

 ще създаде/адаптира интернет 
инструмент, за да предостави 
платформа за обмен на знания и работа 
в мрежа под егидата на EIT; този 
инструмент се използва, за да 
насърчава студенти, научни 
изследователи, академични 
работници, преподаватели и 
предприемачи, които в момента не 
участват в съществуващите ОЗИ, да 
научат за и от понастоящем 
извършваната дейност от 
съществуващите ОЗИ и плановете за 
бъдещи ОЗИ.

Изменение 35
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Предложение за решение
Приложение – точка 2.2 – параграф 9 – точка 2 a (нова) (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще разработи инструменти с цел да 
улесни идентифицирането на 
правата на интелектуалната 
собственост, участваща в дадена 
област или в контекста на дадено 
научно изследване, както и тяхното 
придобиване, отдаване или 
прехвърляне в зависимост от случая и 
нуждите на заинтересованите лица;

Изменение 36

Предложение за решение
Приложение — точка 2.2. параграф 9 – точка 4 (в рамките на карето)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ще осигури постоянен достъп до 
извлечените поуки и успехите на ОЗИ за 
останалите представители на сферата на 
иновациите в ЕС и извън него. Това 
може да включва разработването на 
база от учебни материали със свободен 
достъп, извлечени от програмите за 
образование и обучение на EIT и ОЗИ.

 ще осигури постоянен достъп до 
извлечените поуки и успехите на ОЗИ за 
останалите представители на сферата на 
иновациите в ЕС и извън него. Това 
включва разработването на база от 
учебни материали със свободен достъп, 
извлечени от програмите за образование 
и обучение на EIT и ОЗИ, която да 
бъде предоставена на разположение 
на университетите и висшите учебни 
заведения в целия Съюз.

Изменение 37

Предложение за решение
Приложение — точка 2.3. - параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията засили усилията си в 
подкрепа на EIT за създаването на 
стабилна и надеждна система за 
наблюдение, насочено към резултатите. 
Тази система за наблюдение ще осигури 

Комисията засили усилията си в 
подкрепа на EIT за създаването на 
стабилна и надеждна система за 
наблюдение, насочено към резултатите. 
Тази система за наблюдение ще осигури 
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пълна отчетност на EIT и ОЗИ, качество 
на резултатите, принос за изпълнението 
на приоритетите на „Хоризонт 2020“, 
като в същото време ще обезпечи 
достатъчна свобода на действие в 
бизнес динамиката на ОЗИ. Тя ще 
позволи на EIT да развие солиден 
капацитет за събиране и анализиране на 
данните от ОЗИ, за измерване на 
резултатите от дейността на EIT в 
съответствие с целите на института, 
както и да сравнява методите на работа 
EIT и ОЗИ с най-добрите практики на 
европейско и световно равнище. 
Системата ще бъде разработена по 
гъвкав начин и ако е необходимо, ще 
бъде адаптирана, за да бъдат взети под 
внимание различните дейности, 
извършавани от на EIT и ОЗИ, които 
постоянно се изменят, а броят им расте. 
След препоръката на независимата 
външна оценка и общите разпоредби за 
наблюдение по линия на „Хоризонт 
2020“ Комисията в партньорство с EIT и 
ОЗИ предложи създаването на система 
за наблюдение на ефективността на EIT, 
насочено към резултатите и провеждано 
на четири равнища на дейност: 

пълна отчетност на EIT и ОЗИ, качество 
на резултатите, принос за изпълнението 
на приоритетите на „Хоризонт 2020“, 
като в същото време ще обезпечи 
достатъчна свобода на действие в 
научноизследователската и бизнес 
динамиката на ОЗИ. Тя ще позволи на 
EIT да развие солиден капацитет за 
събиране и анализиране на данните от 
ОЗИ, за измерване на резултатите от 
дейността на EIT в съответствие с 
целите на института, както и да 
сравнява методите на работа EIT и ОЗИ 
с най-добрите практики на европейско и 
световно равнище. Системата ще бъде 
разработена по гъвкав начин и ако е 
необходимо, ще бъде адаптирана, за да 
бъдат взети под внимание различните 
дейности, извършавани от на EIT и 
ОЗИ, които постоянно се изменят, а 
броят им расте. След препоръката на 
независимата външна оценка и общите 
разпоредби за наблюдение по линия на 
„Хоризонт 2020“ Комисията в 
партньорство с EIT и ОЗИ предложи 
създаването на система за наблюдение 
на ефективността на EIT, насочено към 
резултатите и провеждано на четири 
равнища на дейност: 

Изменение 38

Предложение за решение
Приложение — точка 2.3. - параграф 5 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 На равнището на EIT: да оценява 
резултатите от дейността на EIT като 
компетентен и ефикасен орган на ЕС; за 
измерването ще бъдат използвани 
предоставяната на ОЗИ подкрепа, 
честотата и обхватът на дейностите на 
института за популяризиране, 
разпространение на резултатите и 
международни контакти, както и 
способността му да изготвя опростени 

 На равнището на EIT: да оценява 
резултатите от дейността на EIT като 
компетентен и ефикасен орган на ЕС; за 
измерването ще бъдат използвани 
предоставяната на ОЗИ подкрепа, 
честотата и обхватът на дейностите на 
института за популяризиране, 
разпространение на резултатите и 
международни контакти, както и 
способността му да изготвя опростени 
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процедури. процедури, както и предоставеното 
от него съдействие за създаването на 
центрове за високи постижения, 
като средство за разширяване на 
научните изследвания и иновациите в 
Съюза.

Изменение 39

Предложение за решение
Приложение — точка 2.3. - параграф 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 На равнището на всички ОЗИ: да 
следи приноса на всички ОЗИ за 
постигането на стратегическите цели на 
EIT, посочени в специален инструмент, 
като например картата за оценка на EIT. 

 На равнището на всички ОЗИ: да 
следи приноса на всички ОЗИ за 
постигането на стратегическите цели на 
EIT, посочени в специален инструмент, 
като например картата за оценка на EIT, 
както и за насърчаването на 
междудисциплинарните научни 
изследвания, като средство за 
укрепване и поддържане на нови 
области на научни изследвания и 
иновации.

Изменение 40

Предложение за решение
Приложение — точка 2.3. - параграф 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 На равнището на отделните ОЗИ: да 
следи резултатите от дейността на 
отделните ОЗИ въз основа на 
набелязаните за всяка общност цели и 
ключовите показатели за изпълнение 
(КПИ), определени в отделните бизнес 
планове на ОЗИ. ОЗИ работят с 
различни бизнес модели и пазари, 
следователно и с различни отраслови 
КПИ, които са от съществено значение 
за успешното управление на отделните 
ОЗИ.

 На равнището на отделните ОЗИ: да 
следи резултатите от дейността на 
отделните ОЗИ въз основа на 
набелязаните за всяка общност цели и 
ключовите показатели за изпълнение 
(КПИ), определени в отделните бизнес 
планове на ОЗИ. ОЗИ работят с 
различни бизнес модели и пазари, 
следователно и с различни отраслови 
КПИ, които са от съществено значение 
за успешното управление на отделните 
ОЗИ. Освен това се насърчава 
създаването на центрове за 
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съвместно ползване, като средство за 
разширяване на тяхната дейност и 
насърчаване на идеята за 
сътрудничество на местно, 
регионално или национално равнище, 
като принос за обхвата на EIT.

Изменение41

Предложение за решение
Приложение - точка 3.1. - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решаващи фактори в това отношение са 
броят на членовете, съставът и 
процедурите на управителния съвет. 
Принципът за независими членове, 
съчетан с ограничения брой избрани 
членове, представляващи общността на 
ОЗИ, е доказал целесъобразността си и 
позволява събирането на експертни 
познания от всички области на 
триъгълника на знанието. 
Първоначалният модел с 18 избрани 
членове, към които неотдавна се 
присъединиха още четирима 
представители на ОЗИ, показа обаче, че 
не е идеален. Намаляването на състава 
на управителния съвет ще доведе до по-
резултатно вземане на решения и ще 
понижи административните разходи. В 
заключение, още по-голяма ефективност 
може да бъде постигната, ако 
управителният съвет на EIT отново се 
съсредоточи върху основната си роля, а 
именно предоставянето на 
стратегически насоки. Освен това 
съгласуваността с други инициативи на 
ЕС ще бъде допълнително укрепена 
чрез засилени консултации с 
Европейската комисия във връзка с 
тригодишната работна програма на EIT. 
Информацията за EIT и ОЗИ, 
съдържаща се в тригодишната работна 
програма на EIT, ще позволи да се 
направи оценка на останалите части на 

Решаващи фактори в това отношение са 
броят на членовете, съставът и 
процедурите на управителния съвет. 
Принципът за независими членове, 
съчетан с ограничения брой избрани 
членове, представляващи общността на 
ОЗИ, е доказал целесъобразността си и 
позволява събирането на експертни 
познания от всички области на 
триъгълника на знанието. 
Първоначалният модел с 18 избрани 
членове, към които неотдавна се 
присъединиха още четирима 
представители на ОЗИ, показа обаче, че 
не е идеален. Намаляването на състава 
на управителния съвет ще доведе до по-
резултатно вземане на решения и ще 
понижи административните разходи. В 
заключение, още по-голяма ефективност 
може да бъде постигната, ако 
управителният съвет на EIT отново се
съсредоточи върху основната си роля, а 
именно предоставянето на 
стратегически насоки. Във връзка с 
това комитет от академични 
експерти, който предоставя ценна 
помощ и консултира управителния 
съвет, би могъл да бъде повече от 
полезен по въпроси, свързани предимно 
с академичната стратегия и 
образователните практики на ОЗИ, 
чиято роля ще бъде да осигурява 
наблюдение на съдържанието на 
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„Хоризонт 2020“ и да се гарантира 
взаимно допълване с тях, както и с 
други политики и инструменти на 
Съюза. Всички тези промени са 
включени в изменения регламент за EIT, 
който придружава СИП. 

програмите, техните критерии за 
качество и техните социални и 
културни аспекти. Освен това 
съгласуваността с други инициативи на 
ЕС ще бъде допълнително укрепена 
чрез засилени консултации с 
Европейската комисия във връзка с 
тригодишната работна програма на EIT. 
Информацията за EIT и ОЗИ, 
съдържаща се в тригодишната работна 
програма на EIT, ще позволи да се 
направи оценка на останалите части на 
„Хоризонт 2020“ и да се гарантира 
взаимно допълване с тях, както и с 
други политики и инструменти на 
Съюза. Всички тези промени са 
включени в изменения регламент за EIT, 
който придружава СИП. 

Изменение 42

Предложение за решение
Приложение - точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 
на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 
на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 
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насърчава обмена на информация и опит 
между отделните ОЗИ, улеснява 
връзките с институциите на ЕС и други 
ключови организации, като 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), или
като се ангажира със специфични 
плуридисциплинарни въпроси, като 
консултации в областта на 
интелектуалната собственост, трансфер 
на технологии и знания, съпоставяне с 
най-добрите международни практики 
или провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ. 
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо 
значение да установят надеждни 
механизми за системно сътрудничество 
по плуридисциплинарни въпроси.

насърчава обмена на информация, 
прозрачността и предоставянето на 
информация (в частност в областта 
на правата върху индустриална 
собственост) и като развива обмена 
на опит между отделните ОЗИ, улеснява 
връзките с институциите на ЕС и други 
ключови организации, като 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). EIT 
може също така да се ангажира със
специфични плуридисциплинарни 
въпроси, като консултации в областта 
на откритата научноизследователска 
дейност, съвместните научни 
изследвания, законодателството в 
областта на интелектуалната 
собственост и конкуренцията, 
трансфер на технологии и знания, 
съпоставяне с най-добрите 
международни практики или 
провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ. 
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо 
значение да установят надеждни 
механизми за системно сътрудничество 
по плуридисциплинарни въпроси.

Изменение 43

Предложение за решение
Приложение – информационен фиш 2 – част 4 - параграф 1 – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Насърчава международното 
сътрудничество за развитие в 
областта на подобряване на 
производството на храни и 
повишаване на качеството на 
храните и сектора на храните.
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Изменение 44

Предложение за решение
Приложение – информационен фиш 4 – част 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По подобен начин общността ще 
осъществява връзки и с проектите за 
въвеждане на пазара на екоиновациите 
по линия на Програмата за
конкурентоспособност и иновации 
(ПКИ), в които рециклирането на 
материалите е сред приоритетните 
области. Този опит ще продължи с 
„Хоризонт 2020“, а именно в контекста 
на обществените предизвикателства, 
свързани с действията в областта на 
климата, ресурсната ефективност и 
устойчивото снабдяване със суровини.

По подобен начин общността ще 
осъществява връзки и с проектите за 
въвеждане на пазара на екоиновациите 
по линия на Програмата за 
конкурентоспособност и иновации 
(ПКИ), в които рециклирането на 
материалите е сред приоритетните 
области. Този опит ще продължи с 
„Хоризонт 2020“, а именно в контекста 
на обществените предизвикателства, 
свързани с действията в областта на 
климата, ресурсната ефективност и 
устойчивото снабдяване със суровини, 
като се насърчава използването на 
материали, които гарантират по-
голяма устойчивост по отношение на 
влиянието на времето върху 
културното наследство.
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