
AD\911726BG.doc PE489.623v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по развитие

2011/0399(COD)

5.9.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие

на вниманието на комисия по промишленост, изследвания и енергетика

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

Докладчик по становище: Bill Newton Dunn



PE489.623v02-00 2/30 AD\911726BG.doc

BG

PA_Legam



AD\911726BG.doc 3/30 PE489.623v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за 
участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ е един от елементите от 
пакета предложения, установяващи програмата на ЕС за научните изследвания и 
иновациите за периода 2014-2020 г. Той определя правилата, според които различните 
видове финансиране могат да бъдат предоставяни на някои лица за изследователска 
дейност и други свързани подкрепящи дейности, и според които могат да бъдат 
разпространявани и използвани резултатите от тази изследователска дейност. 

Докладчикът счита, че интересът на комисията по развитие по отношение на това 
предложение e в това да се гарантира, че „Хоризонт 2020“ е отворен за участници в 
развиващите се страни, както и че акцентът върху върховите европейски 
научноизследователски постижения и стратегията „Европа 2020“ не води до позиция, 
която да разглежда Европа като „крепост“. 

За да може ЕС да има водеща световна роля в научните изследвания и иновациите, той 
трябва да работи с участници от целия свят, да се ползва от специфичния им експертен 
опит и да третира световните предизвикателства. По този начин програмата 
„Хоризонт 2020“ ще допринесе за справяне с предизвикателствата, като например 
здравеопазването и изменението на климата, като в същото време изгражда 
научноизследователски капацитет и познания в трети страни. Всичко това е от полза 
както за ЕС, така и за неговите партньори и съответства на принципа на съгласуваност 
на политиките за развитие. Освен това съвместната работа в областта на научните 
изследвания би могла да бъде полезна форма на сътрудничество с онези партньорски 
държави, особено страните със среден доход, които в рамките на новия ИСР 2014-
2020 г. може вече да не отговарят на условията за двустранна помощ от ЕС.  

Докладчикът приветства предложението за опростяване на правилата и засилване на 
участието на МСП. Много МСП могат да допринесат за намирането на новаторски 
решения на глобални обществени предизвикателства и техният опит трябва да се 
използва. Той приветства въведените гъвкави методи на финансиране, включително 
чрез стимулиране, както и утвърждаването на принципа на открит достъп до научни 
публикации. 

Въпреки това той смята, че правилата биха могли да бъдат засилени още повече и да 
бъдат направени по-ясни с цел по-добра подкрепа на интересите на развиващите се 
страни. 

Поради това настоящото проектостановище цели да се гарантира възможността на 
изследователи, научни институти и предприятия от по-слабо развитите страни да 
участват в проекти, финансирани чрез изследователската програма, както и публично-
частни партньорства и партньорства в рамките на публичния сектор. 

Негова цел е също така да гарантира, че резултатите от изследователска дейност, 
включително данните и иновациите, са достъпни за тези и за всички останали части от 
гражданското общество. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение1

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент № 1906/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. за определяне на 
правилата за участието на предприятия, 
изследователски центрове и 
университети в дейности по Седмата 
рамкова програма и за разпространение 

(16) Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент № 1906/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. за определяне на 
правилата за участието на предприятия, 
изследователски центрове, 
университети и организации на 
гражданското общество в дейности 
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на резултатите от научните изследвания
(2007—2013 г.) и управляван от 
Комисията, се оказа важен предпазен 
механизъм, който ограничава рисковете, 
свързани с дължимите и невъзстановени 
суми от неизпълнили задълженията си 
участници. Ето защо е необходимо да 
бъде създаден нов гаранционен фонд на 
участниците (наричан по-нататък
„Фондът“). За да се гарантира по-
ефикасно управление и по-широко 
обхващане на участниците, чрез Фонда 
следва да се финансират дейности по 
програмата, създадена с Решение 
№ 1982/2006/ЕО, по програмата, 
създадена с Решение на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (Евратом) за 
дейности в областта на ядрените 
изследвания и обучение (2007—2011 г.), 
по програмата, създадена с Решение на 
Съвета […] от X 2011 г. за създаване на 
Рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (2012—
2013 г.), както и дейностите, посочени в 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] и 
Регламент (Евратом) № ХХ/ХХ на 
Съвета относно програмата за научни 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014—2018 г.) в допълнение 
към „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации [Евратом „Хоризонт 2020“] .
Фондът не следва да обхваща програми, 
управлявани от правни субекти, 
различни от органите на Съюза.

по Седмата рамкова програма и за 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания (2007—2013 г.) и 
управляван от Комисията, се оказа 
важен предпазен механизъм, който 
ограничава рисковете, свързани с 
дължимите и невъзстановени суми от 
неизпълнили задълженията си 
участници. Ето защо е необходимо да 
бъде създаден нов гаранционен фонд на 
участниците (наричан по-нататък
„Фондът“). За да се гарантира по-
ефикасно управление и по-широко 
обхващане на участниците, чрез Фонда 
следва да се финансират дейности по 
програмата, създадена с Решение 
№ 1982/2006/ЕО, по програмата, 
създадена с Решение на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (Евратом) за 
дейности в областта на ядрените 
изследвания и обучение (2007—2011 г.), 
по програмата, създадена с Решение на 
Съвета […] от X 2011 г. за създаване на 
Рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (2012—
2013 г.), както и дейностите, посочени в 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] и 
Регламент (Евратом) № ХХ/ХХ на 
Съвета относно програмата за научни 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014—2018 г.) в допълнение 
към „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации [Евратом „Хоризонт 2020“] .
Фондът не следва да обхваща програми, 
управлявани от правни субекти, 
различни от органите на Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни 
условия за използване в стратегически 
интерес на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, правила за открит 
достъп до резултати и данни или за 
допълнителни условия за използване, 
разпространение или лицензиране в 
стратегически интерес на Европа или за 
решаване на обществени проблеми, 
когато се засягат преобладаващи 
обществени интереси от световен 
характер.

Обосновка

В случая на основни обществени предизвикателства, като например борбата срещу 
вирусите и епидемиите, борбата с изменението на климата, борбата с 
опустиняването, и т.н., е налице преобладаващ обществен интерес от бързо и широко 
разпространение на резултатите и всеобща достъпност до продукти на граничните 
изследвания чрез надлежно лицензиране.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Всички научни изследвания и 
иновации разчитат на 
възможността на учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите по света да имат 
свободен достъп до научна 
информация, както и да споделят и 
използват тази научна информация. 
Това е от особено значение за 
участниците в развиващите се 
страни, където местният 
научноизследователски капацитет 
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трябва да бъде подобрен, чието 
сътрудничество с партньорите на 
Съюза ще помогне за справянето с 
общи световните предизвикателства 
и ще допринесе за постигането на 
върхови научноизследователски 
постижения от страна на Съюза. За 
да се увеличи разпространението и 
използването на знания, свободният 
безплатен достъп до научни 
публикации, който вече е заложен в 
Седмата рамкова програма, следва да 
бъде общ принцип за научни 
публикации, които получават 
публично финансиране от „Хоризонт 
2020“. Освен това „Хоризонт 2020“ 
следва да насърчава свободния достъп 
до научни данни, генерирани или 
събрани от публично финансирани 
научни изследвания, в съответствие с 
правата върху интелектуалната 
собственост, с цел до 2020 г. 
свободният достъп до такива данни 
да стане общо правило.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) За резултатите, отнасящи се до 
технологии с потенциал за справяне с 
големи обществени 
предизвикателства, като например 
разработването на нова медицинска 
технология (лекарство, диагностика 
или ваксина) или технологии за борба 
с изменението на климата, следва да 
се насърчават конкретни модели на 
лицензиране, основаващи се на 
социалните задължения, свързани с 
бюджетно финансираните 
обществени изследвания.
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Обосновка

Моделите за лицензиране като например „Лицензиране с равноправен достъп“, 
„Социално отговорно лицензиране“ или „Лицензиране с глобален достъп“, 
разработени от университети, публични институции или НПО, отговарят на 
прилагането на лицензионни договори, които имат за цел извличане на максимални 
ползи за обществото от резултатите от научните изследвания.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) Правилата следва да 
гарантират открит достъп до 
научни публикации за изследователи, 
научни институти, предприятия и 
граждани от трети държави, и - по 
отношение на развиващите се страни 
- открит достъп до научни 
изследвания, които могат да бъдат 
полезни, за да се отговори на 
предизвикателствата, свързани със 
здравето и борбата срещу глада и 
недохранването.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19г) В процеса на подбор на 
предложенията, критерият за 
въздействието следва да включва 
потенциалния обхват на 
разпространение и публичната 
достъпност на резултатите от 
научните изследвания и данни, като 
се дава приоритет на проекти, които 
потенциално водят до по-широко 
разпространение и използване на 
резултатите.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19д) Създаването на патентни 
пулове следва да бъде насърчавано, с 
цел да се позволи обмен на 
патентовани научни данни и да се 
увеличат съвместните усилия и 
сътрудничеството в областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност относно специфични 
технологични потребности, особено в 
контекста на европейските или 
глобалните обществени 
предизвикателства. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикуване на всякакъв носител;

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикуване на всякакъв носител, 
статии, представящи резултата от 
изследването, като например научни 
публикации в рецензирани научни 
списания;

Обосновка

Публикуването на резултатите от научноизследователската дейност е съществена 
част от научния метод. Ако те описват експерименти или изчисления, те трябва да 
предоставят достатъчно подробности, така че независими изследователи да могат 
да повторят експеримента или изчислението, за да проверят резултатите.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „ползване/използване“ означава 
прякото използване на резултатите 
за разработване, създаване и пускане 
на пазара на продукт или процес, или 
за създаване и предоставяне на услуга;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) „справедливи и разумни условия“ 
означава условия, включително 
условията на безвъзмезден достъп, 
които отчитат специфичните 
обстоятелства, свързани с искането 
за достъп, и/или обхвата, 
продължителността или други 
характеристики на предвидената 
употреба;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски център и 
университет, които обхващат физически 
лица, или всяко юридическо лице, 
учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски център и 
университет, които обхващат физически 
лица, или всяко юридическо лице, 
учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
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действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения, в т.ч. 
организации с идеална цел и 
организации на гражданското 
общество;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава членка, 
асоциирана или трета държава 
притежаваната от нея полезна 
информация относно резултатите, 
постигнати от участник в рамките на 
дейност, получила финансиране от 
Съюза, ако са изпълнени следните две 
условия:

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена работна програма може да
ограничава изцяло или частично 
участието в „Хоризонт 2020“ на
юридически лица със седалища в 
трети държави, когато се счита, че 
условията за участие на юридически 
лица от държавите-членки в 
програмите за научни изследвания и 
иновации на трета държава 
накърняват интересите на Съюза.

2. Дадена работна програма ограничава
и изключва изцяло или частично 
участието в „Хоризонт 2020“ на:

Изменение 15
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правни субекти (включително и 
всички свързани с тях образувания), 
чието участие, съгласно целите, 
които преследват, тяхното място на 
установяване, естеството или 
местоположението на дейността 
им, би било равнозначно на това 
Съюзът да приеме като законно, или 
би оказало помощ или съдействие за 
запазването на, положение, създадено 
от сериозно нарушение на 
международното право (включително 
международното хуманитарно 
право), когато подобно нарушение е 
установено от Резолюция на Съвета 
за сигурност на Организацията на 
обединените нации или от съдебно 
решение, или консултативно 
становище на Международния съд;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятия, установени в трета 
държава, когато тази трета държава 
се представя като офшорен финансов 
център или когато в нея няма или 
съществуват само номинални данъци, 
липсва ефективен обмен на 
информация с чуждестранни данъчни 
органи, липсва прозрачност по 
отношение на законодателните, 
съдебните или административните 
разпоредби, или няма изискване за 
съществено присъствие на местно 
равнище;
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правни субекти, установени в 
трети държави, когато се счита, че 
условията за участие на юридически 
лица от държавите членки в 
програмите за научни изследвания и 
иновации на третата държава 
накърняват интересите на Съюза.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава, при условие че юридическото 
лице може да се конкурира на 
трансгранично равнище и разглежда 
обществени предизвикателства от 
световен характер, включващи 
европейско измерение.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 1, при 
координационни и спомагателни 
дейности, както и при дейности, 
свързани с обучението и мобилността на 
изследователите, минималното условие 
е участието на едно юридическо лице.

4. Чрез дерогация от параграф 1, при 
координационни и спомагателни 
дейности, както и при дейности, 
свързани с обучението и мобилността на 
изследователите, минималното условие 
е участието на едно юридическо лице, 
при условие че юридическото лице 
може да се конкурира на 
трансгранично равнище и разглежда 
обществени предизвикателства от 
световен характер, включващи 
европейско измерение.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват проектоплан 
за използване и разпространение на 
резултатите.

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват проектоплан 
за използване на резултатите, когато 
използването е очаквано и изисквано, 
като част от поканата, както и план 
за разпространението на 
резултатите, в т.ч. план за 
управление и споделяне на данните.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяко предложение за научно 
изследване с потенциал за по-
нататъшно развитие, като нова 
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медицинска технология, особено във 
връзка с редки, свързани с бедността и 
пренебрегвани заболявания, в т.ч. 
лечения, ваксини или медицинска 
диагностика, включва разглеждане на 
стратегии за гарантиране на 
непосредственото и възможно най-
широко разпространение и използване 
на тази технология и достъпа до нея, 
в случаите, когато липсата на 
достъп до въпросната технология би 
представлявала опасност за 
общественото здраве.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Критерият за въздействието 
включва потенциалния обхват на 
разпространение и публичната 
достъпност на резултатите от 
научните изследвания и данни, като 
се дава приоритет на проекти, които 
потенциално водят до по-широко 
разпространение и използване на 
резултатите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят права и задължения на 
участниците по отношение на правата 
на достъп, използването и 
разпространението на резултатите, 
които допълват посочените в настоящия 

3. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят права и задължения на 
участниците по отношение на правата 
на достъп, използването и 
разпространението на резултатите, 
които допълват посочените в настоящия 
регламент. Когато е уместно и при 
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регламент. отчитане на необходимостта от 
международно сътрудничество за 
справяне с обществените 
предизвикателства, както и на 
целите на Съюза във външната 
политика и политиката за развитие, 
тези допълнителни права и 
задължения имат за цел да 
гарантират възможно най-широко 
разпространение, използване и 
лицензиране на резултатите сред 
жителите на ЕС, както и сред 
жителите на държави извън ЕС, 
посредством социално отговорни 
стратегии за лицензиране.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс на всички 
представени интереси и баланс между 
половете и произхода по региони.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище.

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище, 
включително чрез публикуването на 
неговата пълна декларация за 
професионални дейности и финансови 
интереси, като например патенти и 
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дялово участие. На заинтересовани 
участници или на лица с конфликти 
на интереси се забранява да вземат 
участие „в лично качество“.

Изменение 26

Предложение за регламент
Глава VII а  – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VIIа
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 37 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37а
Публично-частни партньорства

1. В съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 
2020“] „Хоризонт 2020“ може да се 
прилага посредством публично-
частни партньорства, при условие че 
всички засегнати партньори се 
ангажират да оказват подкрепа за 
развитието и прилагането на 
„Хоризонт 2020“.
2. Публично-частните партньорства 
се идентифицират по открит и 
прозрачен начин, въз основа на 
оценката на независими експерти в 
съответствие с член 37 от 
настоящия регламент. Настоящата 
оценка се основава на един от 
следните критерии:
a) добавена стойност на действието 
на равнището на Съюза;
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б) мащаб на въздействието върху 
конкурентоспособността на 
промишлеността, устойчивия 
растеж и върху социално-
икономическите проблеми.
3. Комисията може да повери задачи, 
свързани с изпълнението на бюджета 
на публично-частни партньорства, 
при условие че следните критерии са 
изпълнени и включени в договорно 
споразумение:
а) дългосрочен ангажимент на всички 
партньори, основан на обща визия и 
ясно определени цели;
б) размер на необходимите ресурси и 
способност за привличане на 
допълнителни инвестиции в научни 
изследвания и иновации;
в) ясно определяне на ролята на всеки 
партньор и договорени основни 
показатели за изпълнението през 
избрания период.
4. Правилата за участие и 
разпространение на резултати на 
публично-частните партньорства, 
създадени или финансирани по 
„Хоризонт 2020“, са изцяло в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
ХХ/ХХ [Финансовия регламент], 
както и с правилата, определени в 
настоящия регламент, освен когато 
не го налагат специфичните им 
нужди. Всяко отклонение от 
правилата, определени в настоящия 
Регламент, ще бъде посочено в 
договорно споразумение.
5. Правилата на публично-частните 
партньорства могат да се 
отклоняват от Правилника за 
длъжностните лица на Съюза, 
доколкото актовете за създаване на 
тези органи съгласно член 1а, 
параграф 2 от Правилника за 
длъжностните лица не предвиждат 
прилагане на Правилника за 



AD\911726BG.doc 19/30 PE489.623v02-00

BG

длъжностните лица.
6. Участието на Съюза в тези 
партньорства може да приеме някоя 
от следните форми:
а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени 
въз основа на член 187 от ДФЕС по 
Седмата рамкова програма, при 
условие че се изменят основните 
актове за тях; за нови публично-
частни партньорства, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за 
други финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), 
подточка v) или vii)] от 
Регламент (ЕС) № XX/ХХ 
[Финансовия регламент]. Тази форма 
на партньорства се осъществява само 
когато е оправдана от обхвата на 
преследваните цели и от мащаба на 
необходимите ресурси;
б) сключване на договорно 
споразумение между партньорите, 
посочени в параграф 1, в което се 
уточняват целите на 
партньорството, съответните 
ангажименти на партньорите, 
основните показатели за тяхното 
изпълнение и изискваните резултати, 
включително конкретните 
научноизследователски и 
иновационни дейности, за които е 
необходима подкрепа по линия на 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 37б – (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37б
Публично-публични партньорства
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1. Правилата, определени в 
настоящия регламент, се прилагат и 
за публично-публични партньорства, 
както е посочено в член [20] от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 
2020“].
2. Публично-публичните 
партньорства, финансирани чрез 
инструмента ERA-NET, могат да 
получат право на съфинансиране по 
„Хоризонт 2020“, при условие че са 
изпълнени следните условия:
а) значително равнище на 
предварителни финансови 
ангажименти на участниците по 
съвместните покани и действия;
б) хармонизирани правила и условия за 
изпълнение на съвместните покани и 
действия;
3. Публично-публичните 
партньорства могат да бъдат 
подпомагани в рамките на или 
съчетавайки посочените в член 5, 
параграф 2 от Регламент ЕС № 
XX/XX [„Хоризонт 2020“] 
приоритети, по-специално чрез:
4. Инициативите за съвместно 
планиране, в съответствие с член 185 
от ДФЕС, могат да получат право на 
съфинансиране по „Хоризонт 2020“, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:
а) съществуваща потребност за 
специална структура за изпълнение,
съгласно член 185 от ДФЕС;
б) висока степен на ангажираност от 
страна на участващите държави с 
цел интеграция на научно, 
управленско и финансово равнище;
в) добавена стойност на действието 
на равнище на Съюза;
г) критичната маса по отношение на 
размера и броя на участващите 
програми, сходството в обхванатите 
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от тях дейности и техният дял в 
съответните научни изследвания;
5. Комисията може да повери задачи, 
свързани с изпълнението на бюджета 
на инициатива за съвместно 
планиране, при условие че следните 
критерии са изпълнени и включени в 
споразумение:
а) ясно определяне на преследваната 
цел и на нейното значение за целите 
на „Хоризонт 2020“ и за по-общите 
цели на политиките на Съюза;
б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални 
инвестиции за транснационални 
научни изследвания и иновации.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) справедлива и разумна компенсация 
за останалите съсобственици.

б) ако се изисква компенсация от 
останалите съсобственици за 
предоставяне на лиценз без 
изключителни права на трети 
страни, които да използват 
съвместно притежавани резултати, 
тази компенсация е справедлива и 
разумна.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Независимо от разпоредбите на 
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настоящия член, участниците могат 
да се споразумеят за различно 
разпределение на собствеността 
върху резултатите.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини,
които не произтичат от 
невъзможността това да бъде 
осъществено според националното 
или съюзното право или от липсата 
на потенциал те да бъдат използвани 
за търговски цели, и освен ако 
участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на 
тяхната закрила, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
преди каквото и да било 
разпространяване на тези резултати.
Комисията, действаща от името на 
Съюза, или органът за финансиране 
може да поеме собствеността върху тези 
резултати и да предприеме 
необходимите действия за адекватната 
им закрила.

Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
преди каквото и да било 
разпространяване на тези резултати.
Комисията, действаща от името на 
Съюза, или органът за финансиране 
може да поеме собствеността върху тези 
резултати и да предприеме 
необходимите действия за адекватната 
им закрила, като отчита 
обществения интерес и с оглед 
максималното разпространение на 
резултатите.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
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определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите. 
Всички допълнителни задължения се 
посочват в работната програма или в 
работния план.

определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите. 
Всички допълнителни задължения се 
посочват в работната програма или в 
работния план. Когато се провеждат 
изследвания в област, свързана с 
решаването на обществени 
предизвикателства, като 
здравеопазването или изменението на 
климата, тези допълнителни 
задължения целят да гарантират 
възможно най-широко използване на 
новаторски решения в съответствие 
с правата върху интелектуалната 
собственост в най-добрия обществен 
интерес, както в рамките на Съюза, 
така и извън него, като 
предоставянето на лицензи за 
използването на резултатите от 
трети страни по подразбиране става 
на неизключителна основа.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите.

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите. 
Когато се провеждат изследвания в 
област, свързана с решаването на 
предизвикателства пред обществото, 
като здравеопазването или 
изменението на климата, тези 
допълнителни задължения целят да 
гарантират достъпност на 
резултатите от изследователската 
дейност за най-засегнатите от 
съответното обществено 
предизвикателство, като 
същевременно се спазват правата 
върху интелектуалната собственост.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области, включително тези 
от значение за устойчивото развитие 
на развиващите се и най-слабо 
развитите страни.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложенията съдържат план за 
управление и план за споделянето на 
данни и на други резултати, за да се 
гарантира, че те се управляват и се 
предоставят по възможно най-
свободен и достъпен начин, като 
същевременно се приема възможната 
нужда от изключително ползване на 
научноизследователските резултати.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. За да бъде 
гарантирана прозрачността, тези 
доклади са обществено достъпни.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число 
— изключително, на ползването им.

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право на ползването 
им. Възможността за издаване на 
изключителен лиценз се предвижда по 
изключение и не влиза в конфликт с 
целта за максимално 
разпространение и използване на 
резултатите. Условията за такива 
лицензи се определят в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
Комисията или органът за финансиране 
може да възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако 
сметне, че прехвърлянето или 
предоставянето не съответства на 
интересите за стимулиране на 
конкурентоспособността на
икономиката на Съюза, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност.

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
Комисията или органът за финансиране 
може да възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако 
сметне, че прехвърлянето или 
предоставянето не съответства на 
интересите за стимулиране на 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, на
сътрудничеството с трети страни за 
справяне с обществените 
предизвикателства, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 42 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участниците определят по подходящ 
начин в писмено споразумение
предходните знания, които имат 
отношение към съответната дейност.

Участниците определят по подходящ 
начин в писмено споразумение
необходимите предходни знания, които 
имат отношение към съответната 
дейност.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено.

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено, освен ако 
участниците не са се споразумели за 
друго.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Свързано лице със седалище в
държава членка или в асоциирана 
държава, освен ако в споразумението за 
консорциум не е предвидено друго, има 
права на достъп до резултати или 
предходни знания при същите условия, 
както когато участникът, с когото е 
свързано, се нуждае от такъв достъп за 
използване на резултатите.

3. Свързано лице със седалище в
държава членка, в асоциирана или в 
трета държава, освен ако в 
споразумението за консорциум не е 
предвидено друго, има права на достъп 
до резултати или предходни знания при 
същите условия, както когато 
участникът, с когото е свързано, се 
нуждае от такъв достъп за използване на 
резултатите.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Искане за достъп съгласно
параграфи 1, 2 и 3 може да се отправи
до една година след приключване на 
дейността. Участниците могат обаче 
да се споразумеят за различен краен 
срок.

4. Искане за достъп съгласно параграфи
1, 2 и 3 може да се отправи по всяко 
време. Участниците могат обаче да се 
споразумеят да въведат краен срок в 
изключителни случаи в контекста на 
конкретно действие. Всеки такъв 
краен срок взема предвид естеството 
на резултатите и целта на подобни 
права за достъп.

Изменение 43
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Предложение за регламент
Член 45 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45a
Права за достъп на трети страни

1. След приключване на дейността, 
третите страни имат право да 
поискат и да получат, по силата на 
лиценз, права на достъп до 
резултатите от участниците в 
дейността.
Такива права на достъп се 
предоставят като неизключителни 
при справедливи и разумни условия, 
както е определено в споразумението 
за създаване на консорциума.
2. След приключване на дейността, 
третите страни имат право да 
поискат и да получат, по силата на 
лиценз, права на достъп до 
предходните знания на участниците, 
но само в степента, необходима в 
рамките на разумното за, и 
единствено с цел, разпространение и 
използване на резултатите.
Такива права на достъп се 
предоставят като неизключителни 
при справедливи и разумни условия, 
както е определено в споразумението 
за създаване на консорциума.
3. Условията за предоставяне на 
права за достъп по силата на 
параграфи 1 и 2, се включват в 
споразумението за създаване на 
консорциума и се посочват в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. 
Предложените условия за ползване на 
резултатите от трети страни за 
изследвания и предходните знания, 
необходими за използване на 
резултатите за изследвания, се 
разглеждат като част от оценката 
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на предложението.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на иновация от голямо 
значение за потребностите на 
развиващите се страни, включително 
в областта на здравеопазването в 
световен мащаб, Комисията, включва 
в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, условия за 
предоставяне на лицензи с цел 
подобряване на достъпа и 
достъпността на биомедицински 
продукти в развиващите се страни.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В условията, уреждащи 
присъждането на награда, се 
определят специални разпоредби 
относно собствеността, правата на 
достъп, използването и 
разпространението, включително 
лицензирането, за да се гарантира 
максимално оползотворяване на 
резултатите и достъпен и широк 
достъп до тези резултати.
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Дата на приемане 3.9.2012 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

24
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, 
Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit 
Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, 
Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine 
Meissner, Horst Schnellhardt

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Phil Prendergast


