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КРАТКА ОБОСНОВКА

Пакетът „Хоризонт 2020“ създава една единна рамкова програма, която да управлява 
подкрепата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014—2020 г.

Общите цели са подпомагане на изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, подобряване на връзката между 
фундаменталните изследвания и иновации и пазара и опростяване на правилата за 
участие и увеличаване на участието на МСП.

Докладчикът счита, че най-важната част, която е от значение за комисията по развитие, 
е част III относно обществените предизвикателства. Тази част е посветена на въпроси, 
които се отнасят до здравето, продоволствената сигурност, биологичното разнообразие, 
измененията на климата и ресурсната и енергийна ефективност и включва специфичен 
фокус на няколко равнища върху насърчаване на международното сътрудничество, 
като в същото време изрично признава глобалния характер на всички тези обществени 
предизвикателства. Тази част привлича най-големи по размер бюджетни средства от 
трите посочени.

Предложението на Комисията съдържа много елементи, които заслужават да бъдат 
приветствани, по-специално фокусът върху подкрепата за пълния цикъл от 
фундаментални изследвания до иновации и пазарна комерсиализация.  Подчертаването 
на международния характер на обществените предизвикателства също заслужава да 
бъде приветствано, но е необходимо то да бъде допълнително изяснено и засилено.

Докладчикът е избрал да съсредоточи предлаганите изменения върху следните 
приоритети:

 гарантиране, че „Хоризонт 2020“ е отворена за участници от развиващите се 
страни по отношение както на участие в проектите и дейностите, така и на 
достъп до резултатите от проектите и избягване на прекомерното използване на 
тон в стил „крепостта Европа“ в Регламента. 

 укрепване на потенциала на предвидените дейности по общественото 
предизвикателство „Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние“, 
насочени към императивите за световното здравеопазване, по-специално 
справяне със свързаните с бедността и пренебрегваните инфекциозни болести. 
Докладчикът би желал да види фиксиран процент от настоящия бюджет за 
здравеопазване, който да бъде посветен на действия за справяне с всички 
свързани с бедността и пренебрегвани болести. 

 гарантиране, че се отчитат приоритетите и ангажиментите на ЕС във външната 
политика и политиката за развитие, по-специално в областите на изменението на 
климата, биоразнообразието и ресурсната и енергийна ефективност, като 
специално се напомня ролята на космическите изследвания в приноса за 
справянето с тези предизвикателства.

Всичко това е от взаимна полза за ЕС и неговите партньори сред третите държави и 
също така е в съответствие с принципа на съгласуваност на политиките за развитие. 
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Освен това сътрудничеството в сферата на научните изследвания е една форма на 
сътрудничество, която би могла да бъде от голяма полза за тези страни - по-специално 
страните със средно равнище на доходи - които може вече да не се ползват от 
двустранната помощ на ЕС в рамките на новия инструмент за сътрудничество за 
развитие за периода 2014-2020 г.  

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото 
„Хоризонт 2020“ следва да: насърчава 
информираната ангажираност на 
гражданите и обществото в процеса на 
научните изследвания и иновациите и 
улеснява активното им участие в 
дейностите по „Хоризонт 2020“; 
насърчава научно образование;
гарантира зачитането на етичното 
законодателство и насърчава 
създаването и придържането към 
най-високите световни етични 
стандарти; повишава достъпността 
и повторната употреба на 
резултатите от публично 
финансирани научни изследвания, по-
специално на научните публикации и 
данни; разработва сериозни програми 
за научни изследвания и иновации и 
рамка за управление съобразно 
безпокойствата и очакванията на 
гражданите и обществото, и се укрепва
участието им в определянето на 
научноизследователските 
приоритети на дейностите по 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Всички научни изследвания и 
иновации се основават на 
възможността на учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите по света да имат 
свободен достъп до научна 
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информация, както и да споделят и 
използват тази научна информация, 
като същевременно зачитат правото 
на интелектуална собственост.Това е 
от особена важност за участниците 
в развиващите се страни, където 
капацитетът за научни изследвания 
на местно ниво следва да бъде 
подобрен и чиято съвместна работа с 
партньори от Съюза може да бъде от 
помощ за справяне с общите световни 
предизвикателства и да допринесе за 
високото качество на научните 
изследвания в 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 научните 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, с 
цел до 2020 г. свободният достъп до 
такива данни да стане общо правило.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
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тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС. Етичните принципи, като 
Декларацията от Хелзинки, изискват 
научните данни, генерирани или 
събрани от публично финансирани 
научни изследвания, проведени върху 
хора, да бъдат публични, независимо 
дали се провеждат в Европа или 
другаде по света.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например здравеопазването,
образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
устойчивата енергия,
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация. Развиването на тесни 
полезни взаимодействия с програмите 
за външна дейност и развитие също 
ще помогне за осигуряването на 
максимално въздействие на 
„Хоризонт 2020“, като в същото 
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време изпълнява принципа за 
съгласуваност на политиките за 
развитие, заложен в член 208 от 
ДФЕС.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални и регионални програми за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите.

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
международни, национални и 
регионални програми за подпомагане на 
научните изследвания и иновациите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

международни ангажименти в 
областта на устойчивото развитие, 
по-специално постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие и 
последващите международно 
съгласувани промени.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете, повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените, като се 
насърчава също така участието на 
учени от развиващите се страни.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните данни, генерирани или 
събрани от публично финансирани 
научни изследвания, проведени върху 
хора, например в контекста на 
клинични изпитвания, са публични и 
достъпни.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 а
Организации на гражданското 

общество
(1) Особено внимание се обръща на 
осигуряването на адекватното 
участие и иновативното въздействие 
върху организациите на 
гражданското общество 
(включително работещите в сферата 
на сътрудничеството за развитие) в 
„Хоризонт 2020“. Предприемат се 
количествени и качествени оценки на 
участието на организациите на 
гражданското общество 
(включително работещите в сферата 
на сътрудничеството за развитие) 
като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.
(2) Обръща се специално внимание на 
инициативите, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа на организации 
на гражданското общество до 
финансиране по „Хоризонт 2020“, 
включително за работещите в 
сферата на сътрудничеството за 
развитие. „Хоризонт 2020“ и други 
програми на Съюза за финансиране, 
включително структурните фондове, 
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се използват за тази цел.
(3) С организациите на гражданското 
общество (включително работещите 
в областта на сътрудничеството за 
развитие) се провеждат консултации 
по време на прилагането, 
планирането, наблюдението и 
оценката на „Хоризонт 2020“.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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 въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за други 
финансиращи органи, посочени в член 
[55, параграф 1, буква б), точка v) или 
vii)] от Регламент (ЕО) № XX/2012 
[новия Финансов регламент]. Тази 
форма на партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана от 
обхвата на преследваните цели и от 
мащаба на необходимите ресурси.

a) 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 въз 
основа на член 187 от ДФЕС; за други 
съществуващи партньорства за 
новаторски научни изследвания и 
иновации, като партньорства за 
разработване на продукти, и за други 
финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), точка v) 
или vii)] от Регламент (ЕС) № XX/2012 
[новия Финансов регламент]. Тази 
форма на партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана от 
обхвата на преследваните цели и от 
мащаба на необходимите ресурси.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 
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устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми;

устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми и 
предизвикателствата пред 
обществото, които са глобални по 
своя характер;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Правилата за участие и 
разпространение по отношение на 
публично-частните партньорства, 
създадени или финансирани по 
„Хоризонт 2020“ изцяло 
съответстват на правилата, 
посочени в Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ 
[Финансовия регламент], както и на 
правилата, посочени в Регламент 
(ЕС) № ХХ/ХХ [Правилата за участие 
и разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“] и всички дерогации, 
предвидени в тях.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субекти, установени в трети държави, 
и международни организации имат 
право да участват в непреки действия по 
„Хоризонт 2020“ при условията, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХХХ [правила за участие]. 
Насърчава се международното 
сътрудничество с трети държави и с 
международни организации в рамките 
на „Хоризонт 2020“ за постигането най-
вече на следните цели:

1. Субекти, установени в трети държави, 
и международни организации имат 
право да участват в непреки действия по 
„Хоризонт 2020“ при условията, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХХХ [правила за участие]. 
Насърчава се международното 
сътрудничество с трети държави и с 
международни организации, като то се 
интегрира в „Хоризонт 2020“ за 
постигането най-вече на следните цели:
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за целите на външната 
политика на Съюза и политиката му за 
развитие, допълвайки външни програми 
и програми за развитие.

в) подкрепа за целите на външната 
политика на Съюза и политиката му за 
развитие, както са предвидени в 
Европейския консенсус за развитие и 
програмата за промяна, допълвайки 
външни програми и програми за 
развитие, и допринасяйки за 
изпълнението на международните 
ангажименти в областта на 
устойчивото развитие, по-специално 
за постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие и 
международно съгласуваните 
впоследствие промени в тях.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

2. Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара, 
нуждите от развитие и очакваното 
въздействие. Те включват действия, 
посветени на укрепването на 
научноизследователския капацитет в 
развиващите се страни и действия за 
сътрудничество съсредоточени върху 
техните конкретни нужди в области 
като здраве, включително научни 
изследвания на пренебрегвани болести 
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и епидемии, селско стопанство, 
рибарство и околна среда.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката 
на Съюза и възможностите за 
сътрудничество с трети държави, както 
и възможни недостатъци в системите за 
интелектуална собственост в трети 
държави.

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката
на Съюза, включително вътрешните 
политики и политиките по развитие,
и възможностите за сътрудничество с 
трети държави, както и възможни 
недостатъци в системите за 
интелектуална собственост в трети 
държави.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение политиките за 
координация ще работят в 
съответствие с политиките в 
областта на миграцията, 
убежището и развитието, за да се 
избегне изтичане на мозъци от 
развиващите се страни.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 



AD\911727BG.doc 15/37 PE489.624v02-00

BG

включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях. Отпуснатият бюджет за 
комуникации по „Хоризонт 2020“ служи 
и за покриване на разходите по 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
при условие че те са свързани с общата 
цел на настоящия регламент.

включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях. С цел да се увеличи 
разпространението и използването 
на знания, и да се постигне 
максимална ефективност на 
научноизследователските усилия, 
свободният безплатен онлайн достъп 
до научни публикации, вече заложен в 
Седмата рамкова програма, е общ 
принцип за научни публикации на 
изследвания, които получават 
публично финансиране от „Хоризонт
2020“. Безплатният свободен достъп 
до научни данни, генерирани или 
събрани чрез научни изследвания, 
финансирани по линия на „Хоризонт
2020“ се насърчава и тества.  
Отпуснатият бюджет за комуникации по 
„Хоризонт 2020“ служи и за покриване 
на разходите по институционалната 
комуникация на политическите 
приоритети на Съюза, при условие че те 
са свързани с общата цел на настоящия 
регламент.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени;

a) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени, 
като например изследователите от 
развиващите се страни или от трети 
държави;

Изменение 21
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Предложение за регламент
Приложение I – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители. Набляга се в по-голяма 
степен на използването на 
иновативни инструменти на 
финансиране на научни изследвания 
като награди за иновации за 
финансирането на тези дейности.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради глобалния характер на много 
от предизвикателствата и тясната 
им връзка с външните политики и 
международните ангажименти на 
Съюза, неразделна част от работата 
за справяне с тях е стратегическото 
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сътрудничество с трети държави 
Освен това междусекторна подкрепа 
за международно сътрудничество се 
предоставя по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“.

(Последният параграф от Приложение I - параграф 16 от текста на Комисията е 
изменен и става нов параграф 15 а))

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много 
от предизвикателствата неразделна 
част от работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с 
трети държави. Освен това 
междусекторна подкрепа за 
международно сътрудничество се 
предоставя по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“.

Социалните и хуманитарните науки, 
включително въпросите за достъп до 
образование и социални и културни 
права, винаги присъстват в дейностите 
за справяне с всякакви 
предизвикателства. Освен това базовото 
развитие на тези научни дисциплини се 
подпомага и по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ Подкрепата ще бъде 
съсредоточена и върху осигуряването на 
солидна основа от данни за нуждите на 
разработването на политики на 
международно, съюзно, национално и 
регионално равнище.

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 1.3 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа, като осигурява подкрепа за 
млади изследователи от развиващите 
се страни, както и към конкретни 
подобрения в институционалните 
практики и националните политики за 
подкрепа на най-добрите учени.

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 3.3 – буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
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групи в цяла Европа и отвъд нея. 
Подкрепя се и предоставянето на 
възможности за връщане към 
изследователска кариера след 
прекъсване.

групи в цяла Европа и отвъд нея, като 
на изследователите се предоставя 
възможността да бъдат обучавани и 
да придобият нови знания във водеща 
изследователска организация в трета 
държава. Подкрепя се и предоставянето 
на възможности за връщане към 
изследователска кариера след 
прекъсване.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 3.3 – буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се изразява в 
подкрепа за краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи както в европейски, така и в 
световен мащаб. Това ще включва 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави.

Основната дейност се изразява в 
подкрепа за краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи както в европейски, така и в 
световен мащаб. Това ще включва 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави, и по-специално 
укрепване на научните партньорства 
между Съюза и развиващите се 
държави.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подкрепят партньорства 
между съответните създатели на 
политики и органи за финансиране, да 
се картографират и следят 
инструментите за вземане на решения, 
както и дейност за международно 

Целта е да се подкрепят партньорства 
между съответните създатели на 
политики и органи за финансиране, да 
се картографират и следят 
инструментите за вземане на решения, 
както и дейност за международно 
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сътрудничество. сътрудничество. Европейските 
научноизследователски 
инфраструктури получават подкрепа 
за своите дейности по линия на 
международните отношения и 
участват в обсъждания в процеса на 
подготовка на европейската 
стратегия относно международното 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 4.3 – буква в) – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разглеждат се и партньорства за 
научноизследователска 
инфраструктура с развиващи се 
държави, например като част от 
съвместната стратегия ЕС-Африка.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – точка 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези дейности ще допринесат за 
постигане целите на водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“ — „Съюз за иновации”, „Европа 
за ефективно използване на ресурсите”, 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията” и „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа”, 
както и на целите на политиката на 
Съюза по отношение на космическото 
пространство. 

Тези дейности ще допринесат за 
постигане целите на водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“ — „Съюз за иновации”, „Европа 
за ефективно използване на ресурсите”, 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията” и „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа”. Те 
ще допринесат и за целите на 
политиката на Съюза и 
международните ангажименти в 
областта на космическото 
пространство, здравеопазването, 
околната среда, енергията и 
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продоволствената сигурност. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, а също така служи да осигури 
важната роля на Съюза на 
международната сцена. Космическите 
изследвания са в основата на всички 
дейности, предприемани в космическото 
пространство, но понастоящем те са 
разпокъсани в рамките на национални 
програми, осъществявани от някои 
държави-членки на Съюза. За 
космическите изследвания се изискват 
координация и инвестиции на съюзно 
равнище (вж. член 189 от ДФЕС), за да 
се запази конкурентното предимство, да 
се защити космическата инфраструктура 
на Съюза, като например „Галилео“, и 
да се подкрепя бъдещата роля на ЕС в 
космоса. Освен това иновативните 
услуги и приложения надолу по 
веригата за използване на получена в 
космоса информация представляват 
важен източник на растеж и нови 
работни места.

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, и глобални 
предизвикателства като 
измененията на климата, а също така 
служи да осигури важната роля на 
Съюза на международната сцена. 
Космическите изследвания са в основата 
на всички дейности, предприемани в 
космическото пространство, но 
понастоящем те са разпокъсани в 
рамките на национални програми, 
осъществявани от някои държави-
членки на Съюза. За космическите 
изследвания се изискват координация и 
инвестиции на съюзно равнище (вж. 
член 189 от ДФЕС), за да се запази 
конкурентното предимство, да се 
защити космическата инфраструктура 
на Съюза, като например „Галилео“, и 
да се подкрепя бъдещата роля на ЕС в 
космоса. Освен това иновативните 
услуги и приложения надолу по 
веригата за използване на получена в 
космоса информация представляват 
важен източник на растеж и нови 
работни места , като в същото време 
допринасят за изпълнението на 
външните цели и международни 
ангажименти на Съюза в областта, 
например, на реакцията при 
хуманитарни кризи и околната среда.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – точка 1.6.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията, 
съобщенията, метеорологичните 
прогнози и предоставянето на 
географска информация. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Китай и Южна 
Америка). Понастоящем европейската 
промишленост е значителен износител 
на първокласни спътници за търговски и 
научни цели. Растящата конкуренция в 
света застрашава позициите на Европа в 
тази област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната 
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници доведоха до някои от 
най-значителните научни пробиви през 
последните десетилетия в науките за 
Земята и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията, 
съобщенията, метеорологичните 
прогнози и предоставянето на 
географска информация. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Африка, Китай 
и Южна Америка). Понастоящем 
европейската промишленост е 
значителен износител на първокласни 
спътници за търговски и научни цели. 
Растящата конкуренция в света 
застрашава позициите на Европа в тази 
област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната 
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници доведоха до някои от 
най-значителните научни пробиви през 
последните десетилетия в науките за 
Земята и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

Изменение 32
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Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – точка 3.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност, и 
прилагащи политики за насочване на 
вниманието към корпоративната 
социална отговорност в процеса на 
отваряне към чуждестранните 
пазари, особено ако работят в 
развиващите се страни. Той е на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
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лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката. Иновативните модели 
за финансиране и разпространение на 
резултатите от 
научноизследователската работа, 
като наградите за иновации, са от 
съществено значение за посрещането 
на тези обществени 
предизвикателства и за да могат 
изследователите от Европа и от 
останалата част на света да 
допринасят по-активно и ефективно 
за това.

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се 
дължат 41 % от общата сума за света от 
1,5 милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност.

На инфекциозните заболявания 
(например ХИВ/СПИН, туберкулоза и 
малария, както и пренебрегваните 
заболявания) се дължат 41 % от общата 
сума за света от 1,5 милиарда години 
живот след заболяване, от които 8 % за 
Европа. Трябва да сме подготвени и за 
възникващи и наново възникващи 
епидемии, както и за заплахата от 
растяща антимикробна резистентност.
Специфичната област на зоонозите 
изисква внимание в съчетание с други 
подкрепяни дейности, които се 
съсредоточават върху здравето на 
животните.

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.1 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност. Трябва да се 
противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира достъп на 
всички европейци до ефективни и 
компетентни системи за здравеопазване.

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност. Трябва да се 
противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира глобален 
достъп на всички европейци.до 
ефективни и компетентни системи за 
здравеопазване, за да им бъде осигурено 
най-доброто възможно 
здравеопазване. 

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите. 
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
предизвикателства, подобряването на 
здравето и благосъстоянието на всички 
и за водещите позиции на Европа в 
бързо разширяващите се световни 
пазари за иновации в областта на 
здравето и благосъстоянието.

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите. 
Адекватният отговор на европейско 
равнище и в партньорство с трети 
държави с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
глобални предизвикателства, като по 
този начин съдейства за постигането 
на Целите на хилядолетието за 
развитие и за подобряването на 
здравето и благосъстоянието на всички 
и за водещите позиции на Европа в 
бързо разширяващите се световни 
пазари за иновации в областта на 
здравето и благосъстоянието.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни и достъпни
продукти, стратегии, интервенции и 
услуги, чийто мащаб да може да се
променя съобразно потребностите. 
Освен това значението на тези 
предизвикателства за цяла Европа, а в 
много случаи и за света, налага отговор, 
който да се характеризира с 
дългосрочна и координирана подкрепа 
за сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи в световен мащаб, включително 
и за капацитета за 
научноизследователска и развойна 
дейност в ендемичните райони.

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сложността на предизвикателството и 
взаимозависимостта между неговите 
компоненти също така налагат отговор 
на европейско равнище. Много подходи, 
инструменти и технологии са
приложими в повече области на научни 
изследвания и иновации във връзка с 
това предизвикателство и се подкрепят 
най-добре на съюзно равнище. Това 
включва развитието на дългосрочни 
кохорти и провеждането на клинични 
изследвания, клиничното използване на 

Сложността на предизвикателството и 
взаимозависимостта между неговите 
компоненти също така налагат отговор 
на европейско равнище. Много подходи, 
инструменти и технологии са 
приложими в повече области на научни 
изследвания и иновации във връзка с 
това предизвикателство и се подкрепят 
най-добре на съюзно равнище. Това 
включва международно 
сътрудничество между 
изследователите с цел придобиването 
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технологии, чието име завършва на 
„омика“, или развитието на ИКТ и на 
техните приложения в здравната 
практика, т.е. електронното 
здравеопазване. На изискванията на 
конкретни групи от населението също 
така се отговаря най-добре по 
интегриран начин — например в
развитието на стратифицирана и/или 
персонализирана медицина, в лечението 
на редки болести и в предоставянето на 
решения за интелигентна заобикаляща 
среда за живеене или за самостоятелен 
начин на живот.

на необходимата критична маса и 
експертни познания, развитието на 
дългосрочни кохорти и провеждането на 
клинични изследвания, клиничното 
използване на технологии, чието име 
завършва на „омика“, или развитието на 
ИКТ и на техните приложения в 
здравната практика, т.е. електронното 
здравеопазване. На изискванията на 
конкретни групи от населението също 
така се отговаря най-добре по 
интегриран начин — например в 
развитието на стратифицирана и/или 
персонализирана медицина, в 
диагностицирането, 
профилактиката и лечението на 
свързани с бедността, пренебрегвани 
и редки и незаразни болести и в 
предоставянето на решения за 
интелигентна заобикаляща среда за 
живеене или за самостоятелен начин на 
живот.

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болестите, свързани с бедността, и 
неизследваните болести са проблем 
от световен мащаб, а към пропуските 
в научните изследвания трябва да се 
подхожда посредством създаване на 
иновации, ориентирани към нуждите 
на пациентите. Нарастващото 
разпространение на подобни 
възникващи и наново възникващи 
инфекциозни заболявания в 
европейския регион - често в резултат 
на изменението на климата и 
глобалното движение на хора - както 
и задълбочаващия се проблем с 
антимикробната резистентност, 
още повече подчертават 
необходимостта от цялостен 
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международно координиран подход и 
по-голяма подкрепа от страна на 
публичния сектор за 
научноизследователската и развойна 
дейност по отношение на болестите, 
които ежегодно убиват милиони хора 
в целия свят.

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да се постигне максимално 
въздействие от действията на съюзно 
равнище, ще се оказва подкрепа за 
пълната гама от научноизследователски 
и иновационни дейности. Това включва 
от фундаменталните изследвания през 
пренасянето на знанията до 
широкомащабни експериментални и 
демонстрационни действия с 
привличането на частни инвестиции; 
обществени поръчки и поръчки за нови 
продукти в предпазарен стадий, услуги 
и решения за голям мащаб, които при 
необходимост са оперативно 
съвместими и основани на определени 
стандарти и/или общи насоки. Тези 
координирани европейски усилия ще 
допринесат за текущото развитие на 
европейското научноизследователско 
пространство. Те ще имат допирни 
точки, по подходящ начин и когато е 
целесъобразно, с дейности, развивани в 
контекста на програмата „Здраве за 
растеж“ и Европейското партньорство 
за иновации в областта на активното 
остаряване в добро здраве.

С оглед да се постигне максимално 
въздействие от действията на съюзно 
равнище и да се създадат дългосрочни 
ползи за неговите цели, ще се оказва 
подкрепа за пълната гама от 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Това включва от 
фундаменталните изследвания през 
пренасянето на знанията до 
широкомащабни експериментални и 
демонстрационни действия с 
привличането на частни инвестиции; 
обществени поръчки и поръчки за нови 
продукти в предпазарен стадий, услуги 
и решения за голям мащаб, които при 
необходимост са оперативно 
съвместими и основани на определени 
стандарти и/или общи насоки. Тези 
координирани европейски усилия ще 
допринесат за текущото развитие на 
европейското научноизследователско 
пространство. Те ще се допълват и ще 
създават полезни взаимодействия, по 
подходящ начин и когато е 
целесъобразно, с дейности, развивани в 
контекста на програмата „Здраве за 
растеж“, Европейското партньорство за 
иновации в областта на активното 
остаряване в добро здраве, 
заключенията на Съвета относно 
ролята на ЕС в световното 
здравеопазване и външните програми 
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и международните ангажименти на 
Съюза в областта на световното 
обществено здраве.

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда, климата и бедността), 
подобряване на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на нови и по-добри 
профилактични ваксини, терапии и 
лечения; използване на методи in-silico 
в медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; разработване на адаптирани 
лечения и лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб, включително и на 
психосоциални аспекти; подобряване 
на процедурите по регулиране и 
подкрепа на дейностите, свързани с 
достъпа; подобрено събиране и
използване на здравни данни; техники 
за анализ на стандартизирани данни; 
здравословно и активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
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технологии и подходи. политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи, по-специално по 
отношение на финансирането на 
научни изследвания и 
разпространението на резултати от 
научните изследвания, за да се 
споделят знанията, които ще 
улеснят и ускорят иновациите в тези 
области. Всички тези дейности са 
уместна причина за анализ на 
показателите по полове.

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 1,3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да можем да отговорим на 
предизвикателствата, свързани с 
бъдещето на европейското 
здравеопазване и да обезпечим 
постигането на гореизброените цели, 
от страна на Съюза следва да бъде 
предоставено необходимото 
финансиране за изследователски 
дейности и иновации в тази област.  

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
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последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население. 
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си. 
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 2030 година. 
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 

последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население. 
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно и 
устойчиви доставки на суровини, 
енергия и промишлени продукти в 
условията на намаляващи ресурси от 
фосилен въглерод (очаква се добивът на 
нефт и втечнен газ да намалее с около 
60 % до 2050 г.), като същевременно 
запази конкурентоспособността си. 
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 2030 година. 
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга
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широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи. 

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации 
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации 
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, международно договорени 
ангажименти относно световната 
продоволствена сигурност, 
биоразнообразието и устойчивото 
развитие, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
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осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

интеграция на пълния цикъл от 
фундаментални научни изследвания до
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната
добавена стойност, ще осигури лостов 
ефект, ще увеличи общественото 
значение, ще осигури здравословни 
хранителни продукти и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 2.3 – буква а) – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Целта е да гарантира доставянето в 
световен мащаб на достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси в рамките 
на ЕС и извън него и се подобряват 
екосистемните услуги, включително 
справяне с изменението на климата и 
ограничаването му, както и 
провеждане на борба със заграбването 
на земя в развиващите се страни. 
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи в световен 
план, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни), така и устойчиви, 
като същевременно се разработват 
услуги, концепции и политики за 
икономическо укрепване на селските 
райони. Обръща се внимание на 
здравето и управлението на 
добитъка, включително ваксинация и 
лечение на болести, в това число и 
тропически заболявания.
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Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 3.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

На международната сцена, 
предприетите на съюзно равнище 
действия осигуряват нужната „критична 
маса“, за да се привлече интересът на 
други технологични лидери и да се 
спомогне за международни 
партньорства за постигане на целите на 
Съюза. Това ще улесни международните 
партньори да си взаимодействат със 
Съюза за общи действия, когато е 
налице взаимна полза и интерес.

На международната сцена, 
предприетите на съюзно равнище 
действия осигуряват нужната „критична 
маса“, за да се привлече интересът на 
други технологични лидери и да се 
спомогне за международни 
партньорства за постигане на целите на 
Съюза. Това ще улесни международните 
партньори да си взаимодействат със 
Съюза за общи действия, когато е 
налице взаимна полза и интерес. В това 
отношение ще бъде обърнато особено 
внимание на инициативите на Съюза 
и международните ангажименти по 
отношение на всеобщия достъп до 
енергия, смекчаването на 
изменението на климата и 
проспособяването.

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 6.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това присъщата сложност на 
тези предизвикателства и развитието на 
потребностите придават изключителна 
важност на иновативните научни 
изследвания и разработването на нови 
интелигентни технологии, процеси и 
методи, механизми за социални 
иновации, съгласувани действия и 
политики, които да изпреварят важни 
тенденции за развитие на Европа или да 
окажат влияние върху тях. Това налага 
разбиране на основните тенденции и 
въздействия на тези предизвикателства 
и преоткриване на успешни форми на 

Поради това присъщата сложност на 
тези предизвикателства и развитието на 
потребностите придават изключителна 
важност на иновативните научни 
изследвания и разработването на нови 
интелигентни технологии, процеси и 
методи, механизми за социални 
иновации, съгласувани действия и 
политики, които да изпреварят важни 
тенденции за развитие на Европа или да 
окажат влияние върху тях. Това налага 
разбиране на основните тенденции и 
въздействия на тези предизвикателства 
и преоткриване на успешни форми на 
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солидарност, координация и творчество, 
благодарение на които Европа 
представлява характерен модел за 
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества в сравнение с други региони 
по света. Това изисква по-стратегически 
подход в сътрудничеството с трети 
държави. Накрая, тъй като политиките 
за сигурност следва да взаимодействат с 
различни социални политики, 
повишаването на общественото 
измерение на научните изследвания по 
сигурността ще бъде важен аспект на 
това предизвикателство.

солидарност, координация и творчество, 
благодарение на които Европа 
представлява характерен модел за 
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества в сравнение с други региони 
по света. Това изисква по-стратегически 
и отворен подход в сътрудничеството с 
трети държави, с предприемане на 
целеви действия за насърчаване и 
подкрепа на международното 
сътрудничество. Накрая, тъй като 
политиките за сигурност следва да 
взаимодействат с различни социални 
политики, повишаването на 
общественото измерение на научните 
изследвания по сигурността ще бъде 
важен аспект на това 
предизвикателство.

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 6.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите, включващи трети 
държави. Особена подкрепа ще се 
предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.
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Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 6.3.2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на последователното и 
ефективно сътрудничество с трети 
държави.

г) насърчаване на последователното и 
ефективно сътрудничество с трети 
държави, включително по отношение 
на достъпа до резултатите от 
научни изследвания и информацията 
за тях.
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