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Изменение 1
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че иновациите следва да се 
използват за разрешаване на 
проблемите на обществото, подчертава 
значението на пилотното 
партньорство за активен живот на 
възрастните хора и остаряване в 
добро здраве, счита, че следва да се 
разработят подобни иновационни 
партньорства и за предотвратяване и 
справяне с някои други жизненоважни 
здравословни и социални проблеми и 
препоръчва да се използват 
възможностите на някои държави-
членки да инициират партньорства по-
бързо, отколкото други;

1. счита, че иновациите следва да се 
използват за разрешаване на 
предизвикателствата пред
обществото като изменението на 
климата, енергийната ефективност 
и ефективността на ресурсите, 
здравеопазването и демографските 
промени; подчертава значението на 
ефекта от взаимодействието между 
иновационните политики за заетост 
и развитието на уменията за 
иновации в една устойчива икономика
за предотвратяване и справяне с някои 
жизненоважни обществени 
предизвикателства и препоръчва да се 
използват възможностите на някои 
държави-членки да инициират 
иновационни партньорства като 
например финландския пилотен 
проект за активен живот на 
възрастните хора и остаряване в 
добро здраве;

Or. en

Изменение 2
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че иновациите следва да се 
използват за разрешаване на проблемите 

1. счита за необходимо да се засили 
разбирането за 
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на обществото, подчертава значението 
на пилотното партньорство за активен 
живот на възрастните хора и остаряване 
в добро здраве, счита, че следва да се 
разработят подобни иновационни 
партньорства и за предотвратяване и 
справяне с някои други жизненоважни 
здравословни и социални проблеми и 
препоръчва да се използват 
възможностите на някои държави-
членки да инициират партньорства по-
бързо, отколкото други;

предизвикателствата, пред които е 
изправено обществото, и счита, че 
иновациите следва да се използват за 
разрешаване на проблемите на 
обществото, подчертава значението на 
пилотното партньорство за активен 
живот на възрастните хора и остаряване 
в добро здраве, счита, че следва да се 
разработят подобни иновационни 
партньорства и за предотвратяване и 
справяне с някои други жизненоважни 
здравословни и социални проблеми, 
като например различните вредни 
зависимости, бедността и 
социалното изключване, и препоръчва 
да се използват възможностите на някои 
държави-членки да инициират 
партньорства по-бързо, отколкото 
други;

Or. fi

Изменение 3
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че иновациите следва да се 
използват за разрешаване на 
проблемите на обществото, 
подчертава значението на пилотното 
партньорство за активен живот на 
възрастните хора и остаряване в добро 
здраве, счита, че следва да се разработят 
подобни иновационни партньорства и за 
предотвратяване и справяне с някои 
други жизненоважни здравословни и 
социални проблеми и препоръчва да се 
използват възможностите на някои 
държави-членки да инициират 
партньорства по-бързо, отколкото 
други;

1. счита, че политиките в подкрепа на
иновациите следва да се пренасочат в 
светлината на сериозните 
предизвикателства, пред които е 
изправено обществото; подчертава 
значението на пилотното партньорство 
за активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, счита, че 
следва да се разработят подобни 
иновационни партньорства и за 
предотвратяване и справяне с някои 
други жизненоважни здравословни и 
социални проблеми и препоръчва да се 
използват възможностите на някои 
държави-членки да инициират 
партньорства по-бързо, отколкото 
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други;

Or. it

Изменение 4
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че иновациите следва да се 
използват за разрешаване на проблемите 
на обществото, подчертава значението 
на пилотното партньорство за активен 
живот на възрастните хора и остаряване 
в добро здраве, счита, че следва да се 
разработят подобни иновационни 
партньорства и за предотвратяване и 
справяне с някои други жизненоважни 
здравословни и социални проблеми и 
препоръчва да се използват 
възможностите на някои държави-
членки да инициират партньорства по-
бързо, отколкото други;

1. счита, че иновациите следва да се 
използват за разрешаване на проблемите 
на обществото, подчертава значението 
на пилотното партньорство за активен 
живот на възрастните хора и остаряване 
в добро здраве, както и за нови умения 
и работни места; счита, че следва да 
се разработят подобни иновационни 
партньорства и за предотвратяване и 
справяне с някои други жизненоважни 
здравословни и социални проблеми и 
препоръчва да се използват 
възможностите на някои държави-
членки да инициират партньорства по-
бързо, отколкото други;

Or. en

Изменение 5
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита, че иновациите могат да 
играят важна роля за засилване на 
социалното сближаване чрез 
подобряване качеството на 
предлаганите услуги и че 
следователно следва да се разработят 
конкретни програми за 
професионално обучение;
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Or. pt

Изменение 6
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита за отлична целта, 
поставена пред пилотния проект за 
активен живот на възрастните и за 
остаряване в добро здраве, до 2020 г. 
продължителността на живота в 
добро здраве да се увеличи с две 
години, и счита, че за всички 
иновационни партньорства следва да 
се определят ясни цели, без което 
иновационните мерки биха страдали 
от липса на визия и мотивация и би 
било по-трудно да се поставят 
измерими междинни и частични 
цели;

Or. fi

Изменение 7
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава важността на 
научните изследвания в сектора на 
медицината, който в комбинация с 
иновативни приложения ще засили 
растежа и благоденствието в 
условията на застаряващото 
общество; подкрепя тясното 
сътрудничество между 
научноизследователските 
департаменти на университетите и 
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медицинската индустрия с цел да се 
създават продукти и услуги, от които 
гражданите на ЕС спешно ще се 
нуждаят през следващото 
десетилетие;

Or. en

Изменение 8
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. обръща внимание на факта, че 
иновациите са съществени за 
икономическото развитие и че 
Европейският съюз трябва да назначи 
около един милион научни работници 
допълнително, за да постигне целта 
за изразходване на 3% от БВП за 
научноизследователска и развойна 
дейност, както е посочено в 
стратегията „Европа 2020“;  счита, 
че тази цел може да бъде постигната 
по-лесно чрез значително увеличаване 
на броя на научните работници-
жени, които са само 39% от 
научните работници в публичния 
сектор и висшето образование и 19% 
от научните работници, заети в 
частния сектор [1];
[1] She Figures 2009 – основни 
констатации и тенденции, 
Европейска комисия, 2009 г.

Or. pt
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Изменение 9
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. набляга на важността на 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) във всички свързани 
с иновациите дейности, препоръчва 
да се насърчава широко използване на 
ИКТ, да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в тази област, като се дава 
предпочитание на програми с отворен 
код и по този начин се улеснява по-
голямо участие на гражданите и 
МСП в разработването на 
приложения и нови услуги;

2. набляга на важността на 
предоставянето на обучение и 
възможности за учене през целия 
живот, за да се гарантира, че и 
уязвимите групи могат изцяло да се 
възползват от потенциала на 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ);

Or. en

Изменение 10
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. набляга на важността на 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) във всички свързани 
с иновациите дейности, препоръчва да 
се насърчава широко използване на 
ИКТ, да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в тази област, като се дава 
предпочитание на програми с отворен 
код и по този начин се улеснява по-
голямо участие на гражданите и МСП в 
разработването на приложения и нови 
услуги;

2. набляга на важността на 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) във всички свързани 
с иновациите дейности, препоръчва да 
се насърчава широко използване на 
ИКТ, да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в тази област, като се дава 
предпочитание на програми с отворен 
код и разработване на ориентирана 
към потребителите иновационна 
политика и по този начин се улеснява 
по-голямо участие на гражданите и 
МСП в разработването на приложения и 
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нови услуги;

Or. fi

Изменение 11
Marielle Gallo, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. набляга на важността на 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) във всички свързани 
с иновациите дейности, препоръчва да 
се насърчава широко използване на 
ИКТ, да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в тази област, като се дава 
предпочитание на програми с отворен 
код и по този начин се улеснява по-
голямо участие на гражданите и МСП в 
разработването на приложения и нови 
услуги;

2. набляга на важността на 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) във всички свързани 
с иновациите дейности, препоръчва да 
се насърчава широко използване на 
ИКТ, да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в тази област, като се дава 
предпочитание на програми с отворен 
код и по този начин се улеснява по-
голямо участие на гражданите и МСП в 
разработването на приложения и нови 
услуги; припомня, че подкрепата за 
стопанските субекти, които 
произвеждат съдържание чрез 
използването на ИКТ, също така ще 
спомогне за създаването и 
поддържането на работни места и 
конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 12
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
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дейност обикновено намаляват в 
периоди на икономическа криза, 
въпреки че е доказано, че 
дружествата и държавите-членки, 
които най-много инвестират по 
време на такива периоди, печелят 
сравнително най-голямо пазарно 
предимство;

Or. pt

Изменение 13
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. подчертава колко е важно да се 
подкрепя установяването и 
развитието на иновативни 
предприятия, обединяващи публично 
и частно финансиране, допълнено с 
механизми за рисков капитал и 
техническа помощ при 
осъществяването на проекти;

Or. pt

Изменение 14
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 2 в (нов) 

Проектостановище Изменение

2в. подчертава, че повечето от 
инициативите, които ще направят 
иновациите възможни, идват от 
деловия сектор и че следователно е 
необходимо по-тясно сътрудничество 
с университети и 



AM\857704BG.doc 11/26 PE458.657v02-00

BG

научноизследователски центрове;

Or. pt

Изменение 15
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. препоръчва всички граждани да бъдат 
ангажирани с иновации и да имат право 
да извършват иновации, подкрепя 
предложението на Комисията за 
европейски пилотен проект за социални 
иновации, както и предложението 
социалните иновации да станат 
централен приоритет на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ);

3. препоръчва всички граждани да бъдат 
ангажирани с иновации и да имат право 
да извършват иновации, за да развиват 
дух на предприемачество, подкрепя 
предложението на Комисията за 
европейски пилотен проект за социални 
иновации, както и предложението 
социалните иновации да станат 
централен приоритет на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ);

Or. en

Изменение 16
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. препоръчва всички граждани да бъдат 
ангажирани с иновации и да имат право 
да извършват иновации, подкрепя 
предложението на Комисията за 
европейски пилотен проект за социални 
иновации, както и предложението 
социалните иновации да станат 
централен приоритет на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ);

3. препоръчва всички граждани да бъдат 
ангажирани с иновации и да имат право 
да извършват иновации, подкрепя 
предложението на Комисията за 
европейски пилотен проект за социални 
иновации, както и предложението 
социалните иновации да станат 
централен приоритет на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ);
счита, че политиката за иновациите 
следва да се разглежда в широк смисъл 
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– не само като технически иновации, 
но и в по-голяма степен, отколкото 
досега, като социални иновации и 
иновации в областта на услугите, 
които спомагат за постигане на по-
добра организация на 
сътрудничеството между хората и 
подпомагат прякото производство на 
услуги, и също така подпомагат 
промишленото производство, което 
се стреми към по-добра организация 
на работата и към конкурентни 
предимства с подкрепата на нови 
услуги;

Or. fi

Изменение 17
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. препоръчва всички граждани да бъдат 
ангажирани с иновации и да имат право 
да извършват иновации, подкрепя 
предложението на Комисията за 
европейски пилотен проект за социални 
иновации, както и предложението 
социалните иновации да станат 
централен приоритет на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ);

3. препоръчва всички граждани да бъдат 
ангажирани с иновации и да имат право 
да извършват иновации, подкрепя 
предложението на Комисията за 
европейски пилотен проект за социални 
иновации, както и предложението
социалните иновации да станат 
централен приоритет на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ);
призовава в рамките на ЕСФ втори 
приоритет да стане инвестирането в 
умения, заетост и дейности за 
обучение и преквалификация с цел да 
се създадат повече и по-добри 
работни места в една по-устойчива 
икономика, при отчитане на 
енергийната ефективност и 
ефективността на ресурсите; 

Or. en
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Изменение 18
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да работи в 
по-тясно сътрудничество с 
държавите-членки, с цел изготвяне на 
средносрочни и дългосрочни прогнози 
относно търсените на пазара на 
труда умения, и да поощрява 
партньорството между 
университетите и бизнеса, за да се 
подпомогне преходът на младите 
хора при навлизането им на пазара на 
труда, като същевременно се 
спомогне за създаването на 
иновативно общество, основано на 
знанието, за развитието на 
приложните изследвания и за по-
добри перспективи на пазара на труда 
за лицата, които току-що са 
завършили своето образование;

Or. en

Изменение 19
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че въпреки засиленото 
участие на жените в сферата на 
научните изследвания и 
технологиите, последните цифри, 
предоставени от Комисията, 
показват, че едва 19% от висшите 
академични постове се заемат от 
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жени, въпреки че повече от 
половината студенти в 
университетите са жени;
[1] She Figures 2009 – основни 
констатации и тенденции, 
Европейска комисия, 2009 г.

Or. pt

Изменение 20
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. счита за особено важно да 
съществуват конкретни насоки, 
които отчитат въпросите, свързани 
с равенството между половете, при 
създаването и разработването на 
иновативни продукти и услуги, и че за 
това е необходимо подходящо 
обучение на човешките ресурси;

Or. pt

Изменение 21
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. счита, че във време на криза е 
важно да се привличат млади хора за 
новия вид „зелени“ работни места и 
да се гарантира, че програмите за 
придобиване на умения насърчават 
достъпа на младите хора до пазара на 
труда, за да могат те да се 
възползват от потенциала на 
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работните места, да се води борба с 
високата безработица сред 
гражданите под 25-годишна възраст 
и да се използват уменията на 
младото поколение за работа с 
новите технологии;

Or. en

Изменение 22
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава колко е важно да се 
повиши равнището на обучение, 
особено на ученето през целия живот, и 
дейностите за обучение да се 
разработват така, че по-добре да 
засилват иновативността и 
предприемачеството;

4. настоятелно призовава да се 
преодолее недостигът на умения в 
областта на науката, технологията, 
инженерните науки и 
математиката; подчертава колко е 
важно да се повиши равнището на 
обучение, особено на ученето през 
целия живот, и дейностите за обучение 
да се разработват така, че по-добре да 
засилват иновативността и 
предприемачеството;

Or. en

Изменение 23
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава колко е важно да се 
повиши равнището на обучение, 
особено на ученето през целия живот, и 
дейностите за обучение да се 
разработват така, че по-добре да 

4. подчертава колко е важно да се 
повиши качеството на обучение, 
достъпът до ученето през целия живот 
и професионалното обучение, и 
дейностите за обучение да се 
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засилват иновативността и 
предприемачеството;

разработват така, че по-добре да 
засилват иновативността и 
предприемачеството;

Or. en

Изменение 24
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава колко е важно да се 
повиши равнището на обучение, 
особено на ученето през целия живот, и 
дейностите за обучение да се 
разработват така, че по-добре да 
засилват иновативността и 
предприемачеството;

4. подчертава колко е важно да се 
повиши равнището на обучение, 
особено на ученето през целия живот, и 
всички дейности за обучение на 
всички нива на обучение да се 
разработват така, че по-добре, 
отколкото сега да засилват 
творчеството, иновативността и 
предприемачеството;

Or. fi

Изменение 25
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава колко е важно да се 
повиши равнището на обучение, 
особено на ученето през целия живот, и 
дейностите за обучение да се 
разработват така, че по-добре да 
засилват иновативността и 
предприемачеството;

4. подчертава колко е важно да се 
повиши равнището на обучение, 
особено на ученето през целия живот и
на непрекъснатото обучение на 
служителите, като достъпът до тях 
и организацията им са приобщаващи 
и не дискриминират жените; при все 
това счита, че тези мерки следва да 
са насочени главно към работници, на 
които се възлага по-
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нискоквалифицирана работа в 
сравнение с предишната им работа, 
които рискуват да загубят работата 
си поради въвеждането на нови 
технологии, и към тези, които биват 
съкратени, защото не притежават 
уменията, необходими за 
преструктурирането и 
преобразуването; също така 
припомня, че е необходимо дейностите 
за обучение да се разработват така, че 
по-добре да засилват иновативността и 
предприемачеството;

Or. it

Изменение 26
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава колко е важно да се 
повиши равнището на ученето през 
целия живот и дейностите за 
обучение на всички да се разработват 
така, че да засилват екологическата 
иновативност и предприемачеството 
и да гарантират, че работната сила 
може да приспособи уменията си към 
потребностите на пазара на труда на 
една по-устойчива икономика, на 
основата на концепции за обучение, 
базирани на компетентността;
призовава държавите-членки, 
работодателите и служителите да 
признаят управлението на уменията, 
обучението и ученето в областта на 
иновациите през целия живот за 
обща отговорност, както е утвърдено 
в рамковото споразумение на 
социалните партньори от 2002 г. 
относно ученето през целия живот;
призовава Комисията да включи в 
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рамката за обучение през целия 
живот девето ключово умение, 
свързано с околната среда, 
изменението на климата и 
устойчивото развитие, тъй като 
това умение е от съществено 
значение в едно общество на 
знанието;

Or. en

Изменение 27
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта от 
опростяване на правилата и 
процедурите за достъп до европейски 
научноизследователски програми;

Or. it

Изменение 28
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава колко е важно да се 
създадат, на европейско и национално 
равнище, благоприятни условия и 
стимули за засилено участие в 
докторантури и в иновативни научни 
изследвания, за да се предотврати 
изтичането на мозъци и ЕС да може 
да извлече значителни ползи, като 
засили конкурентоспособността си 
чрез модерни и иновативни научни 
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изследвания и проучвания;

Or. el

Изменение 29
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава колко е важно да се 
интегрират иновациите в 
образованието изобщо и в ученето 
през целия живот с цел създаване на 
работна сила, която е способна да 
отговори на променящите се 
потребности на една устойчива и 
иновативна социална пазарна 
икономика, която ще предоставя 
нови, висококачествени и трайни 
работни места; 

Or. el

Изменение 30
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че спешно следва да се създаде 
европейско пространство на 
изследванията, в което да не 
съществуват пречки пред мобилността;

5. счита, че спешно следва да се създаде 
европейско пространство на 
изследванията, в което 
сътрудничеството да се базира главно 
на доброволно сътрудничество между 
държавите-членки, да не съществуват 
пречки пред мобилността и да се 
създаде модерна европейска 
научноизследователска 
инфраструктура;
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Or. fi

Изменение 31
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че спешно следва да се създаде 
европейско пространство на 
изследванията, в което да не 
съществуват пречки пред мобилността;

5. счита, че спешно следва да се създаде 
европейско пространство на 
изследванията, в което да не 
съществуват пречки пред мобилността, 
и с цел оптимално използване на 
потенциала на новите държави-
членки да се обърне специално 
внимание на техните научни 
работници;

Or. en

Изменение 32
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. подкрепя целта за увеличаване на 
броя на научните работници в ЕС с 
един милион до 2020 г. и отбелязва, че 
подобна инвестиция би имала 
съществен ефект върху заетостта, 
но в същото време счита, че целта е 
много амбициозна и би изисквала 
поставянето на цели за всяка отделна 
държава, както и целенасочени 
усилия, а публичният сектор не 
разполага непременно с достатъчно 
бюджетни средства, така че 
независимо от силната потребност 
да се увеличи щатният брой на 
научните работници във висшите 
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учебни заведения и публичните 
научноизследователски институти, 
по-голямата част от новите научни
работници ще бъдат заети в частния 
сектор, и че следва да се обръща по-
малко внимание на броя на научните 
работници, отколкото на тяхната 
иновативност, на качеството на 
образованието им, на европейското 
разделение на труда в областта на 
научните изследвания, на средствата 
за научни изследвания и на 
качеството им;

Or. fi

Изменение 33
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. посочва, че предвид недостига на 
студенти в областта на науката и 
технологиите трябва да се вземат 
мерки, за да се гарантира, че 
студентите не прекъсват следването 
си или че са ограничени при избора на 
учебно заведение по финансови 
причини, и че затова е необходимо да 
се насърчава достъпът до заеми от 
банки, които могат да бъдат 
частично финансирани от 
държавите-членки;

Or. pt

Изменение 34
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 
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Проектостановище Изменение

5a. призовава за създаване на 
специална инициатива на ЕС за 
привличане на момичета към 
професиите в областта на 
математиката, информатиката, 
естествените науки и технологиите 
и за борба срещу стереотипите, 
които все още преобладават по 
отношение на тези професии;
подчертава ключовата роля на 
средствата за масово осведомяване и 
образованието за преодоляването на 
тези стереотипи;

Or. en

Изменение 35
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта да се 
насърчават политики, които 
стимулират научните работници да 
остават в собствените си държави-
членки, чрез насърчаване на 
привлекателни условия на работа в 
публичните научноизследователски 
институти;

Or. it

Изменение 36
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 
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Проектостановище Изменение

5а. подчертава значението на 
намаляването на бюрокрацията и
пречките пред мобилността на 
научните работници, за да се 
гарантира, че те могат да донесат в 
Европейския съюз идеи и новаторски 
решения и технологии от други 
иновативни икономики;

Or. en

Изменение 37
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. препоръчва иновациите да се 
насърчават също така и чрез съвместни 
трансгранични проекти на публичния 
сектор, чрез по-добро от досегашното 
координиране на публичното 
финансиране на ЕС, държавите-
членки и регионите, както и чрез 
мерки за насърчаване на инвестиране 
на рисков капитал в дружества с 
потенциал за растеж.

6. препоръчва иновациите да се 
насърчават също така за използване 
изцяло на потенциала им да 
увеличават възможностите за 
наемане на работа и да отговарят на 
търсенето от страна на 
стопанските субекти в една нова 
устойчива икономика;

Or. en

Изменение 38
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. препоръчва иновациите да се 6. препоръчва иновациите да се 
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насърчават също така и чрез съвместни 
трансгранични проекти на публичния 
сектор, чрез по-добро от досегашното 
координиране на публичното 
финансиране на ЕС, държавите-членки 
и регионите, както и чрез мерки за 
насърчаване на инвестиране на рисков 
капитал в дружества с потенциал за 
растеж.

насърчават също така и чрез съвместни 
трансгранични проекти на публичния 
сектор, чрез премахване на законовите 
пречки пред използването на 
обществени поръчки за насърчаване 
на иновациите, чрез развитие в 
посока към определяне на минимална 
цел за частта от обществените 
поръчки, предвидена да насърчава 
иновациите, и чрез по-добро от 
досегашното координиране на 
публичното финансиране на ЕС, 
държавите-членки и регионите, 
улеснявайки по този начин особено 
участието на МСП, чрез засилено 
използване на публичните данни, 
подобряване на достъпа до 
резултатите от научните 
изследвания и улесняване на 
използването им, както и чрез мерки за 
насърчаване на инвестиране на рисков 
капитал в дружества с потенциал за 
растеж;

Or. fi

Изменение 39
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. счита, че в ЕС използването с 
търговска цел на резултатите от 
научните изследвания е бавно или 
недостатъчно, и препоръчва да се 
създадат бизнес инкубатори, които 
активно да търсят иновации, да са в 
контакт с висшите учебни заведения 
и научноизследователските 
институти и чиято задача е да 
насърчават експлоатацията с 
търговска цел на резултатите от 
научните изследвания, например чрез 
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контакти между предприятията или 
чрез подкрепа за намирането на така 
наречените „бизнес ангели“ или на 
начален капитал за установяване на 
нови предприятия;

Or. fi

Изменение 40
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. набляга на необходимостта да се 
насърчават иновациите чрез 
създаване на нови пазарни 
възможности, за да се стимулират 
търсенето на иновативни продукти и 
пазарът за тях;

Or. it

Изменение 41
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. отбелязва, че 
научноизследователските проекти, 
които получават финансиране, следва 
да се стремят да постигат значими 
резултати и че производителността 
на иновативния труд следва да се 
измерва с подходящи показатели за 
мониторинг;

Or. fi
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Изменение 42
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че за пълния успех на 
инициативата „Съюз за иновации“ е 
необходимо да се възприеме 
интегриран подход към 
формулирането на политики и 
разработването на инструменти, 
свързани с научните изследвания и 
иновациите, да се организира добра 
координация между институциите и 
всички съответни заинтересовани 
лица да се ангажират и пряко да се 
включват в процесите на избор и 
вземане на решения;

Or. it


