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Изменение 1
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че иновациите, във всички 
области на познанията и на 
икономическата и социалната дейност, 
трябва да се ръководят от 
критериите за обществен интерес, 
подобряване на качеството на живот, 
насърчаване на социалното 
благосъстояние и опазване на околната
среда и на равновесието в природата;

1. счита, че иновациите, във всички 
области на познанията и на 
икономическата и социалната дейност, 
трябва да бъдат насочени към 
предоставянето на обществени блага, 
например подобряване на качеството на 
живот, насърчаване на социалното 
благосъстояние и опазване на околната 
среда и на равновесието в природата, в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
принципа на предпазните мерки и 
потребностите на бъдещите 
поколения;

Or. en

Изменение 2
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че иновациите, във всички 
области на познанията и на 
икономическата и социалната дейност, 
трябва да се ръководят от 
критериите за обществен интерес, 
подобряване на качеството на живот, 
насърчаване на социалното 
благосъстояние и опазване на околната 
среда и на равновесието в природата;

1. счита, че иновациите, във всички 
области на познанията и на 
икономическата дейност, следва да 
способстват за обществения интерес, 
подобряването на качеството на живот 
и опазването на околната среда;

Or. en
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Изменение 3
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. отново изтъква ролята на 
нормите за околната среда и 
минималните изисквания като 
движеща сила за иновациите; счита, 
че наличието на амбициозна 
нормативна уредба за околната среда 
е предпоставка за иновациите в 
областта на екологичните 
технологии, ефикасната употреба на 
ресурсите и промените в 
концепцията за използването на 
материалите;

Or. en

Изменение 4
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. приветства съобщението на 
Комисията относно Съюза за 
иновации като водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ за 
работни места и растеж и 
подчертава, че е важно да се избегнат 
грешките от предишния 10-годишен 
стратегически период при 
прилагането на стратегията „Европа 
2020“;

Or. en
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Изменение 5
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че околната среда, 
общественото здраве и безопасността на 
храните са сред областите, в които има 
най-остра нужда от активизиране на 
усилията в областта на иновациите, 
включително укрепване на 
съществуващата научна и технологична 
база; подчертава, че ще е необходимо 
бъдещите програми на ЕС в сферата на 
научните изследвания и иновациите да 
вземат предвид тези области по 
целесъобразен начин, който е 
пропорционален на огромните 
предизвикателства, пред които сме 
изправени;

3. подчертава, че защитата на 
околната среда, общественото здраве и 
безопасността на храните, както и 
борбата срещу изменението на 
климата, са сред областите, в които 
има най-остра нужда от активизиране на 
усилията в областта на иновациите, 
включително укрепване на 
съществуващата научна и технологична 
база; подчертава, че ще е необходимо 
бъдещите програми на ЕС в сферата на 
научните изследвания и иновациите да 
вземат предвид тези области по 
целесъобразен начин; подчертава, че за 
тази цел е необходимо да се приеме 
междусекторен подход, основаващ се 
на устойчивостта на екосистемите;

Or. en

Изменение 6
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. призовава за въвеждането на 
основаващи се на пазара инструменти 
(данъци, такси и др.) както на 
равнището на ЕС, така и на 
равнището на държавите-членки, с 
цел да се включат в цените на 
продуктите вторичните ефекти, 
свързани с околната среда, с цел да се 
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благоприятстват иновациите, 
насочени към съобразени в по-голяма 
степен с околната среда потребление 
и поведение;

Or. en

Изменение 7
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага като примери за 
приоритетни области, към които следва 
да се насочат по-големи усилия с оглед 
на развитието на възможностите в 
сферата на науката, технологиите и 
иновациите: ефикасно използване на 
ресурсите; недостиг на ресурсите; 
използване и обезвреждане на отпадъци; 
изменение на климата; опазване на 
природата и на биологичното 
разнообразие; качество и безопасност на 
храните; демографски промени и нови 
епидемии;

4. предлага като примери за 
приоритетни области, към които следва 
да се насочат по-големи усилия с оглед 
на развитието на възможностите в 
сферата на науката, технологиите и 
иновациите: ефикасно използване на 
ресурсите; недостиг на ресурсите; 
използване и обезвреждане на отпадъци; 
изменение на климата и риск от 
природни бедствия, опазване на 
природата и на биологичното 
разнообразие; качество и безопасност на 
храните; демографски промени и нови 
епидемии;

Or. pt

Изменение 8
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага като примери за 
приоритетни области, към които следва 
да се насочат по-големи усилия с оглед 
на развитието на възможностите в 

4. предлага като примери за 
приоритетни области, към които следва 
да се насочат по-големи усилия с оглед 
на развитието на възможностите в 
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сферата на науката, технологиите и 
иновациите: ефикасно използване на 
ресурсите; недостиг на ресурсите; 
използване и обезвреждане на отпадъци; 
изменение на климата; опазване на 
природата и на биологичното 
разнообразие; качество и безопасност на 
храните; демографски промени и нови 
епидемии;

сферата на науката, технологиите и 
иновациите: ефикасно използване на 
ресурсите; възстановяване на 
екосистемите; недостиг на ресурсите; 
използване и обезвреждане на отпадъци; 
изменение на климата и опустиняване; 
опазване на природата и на 
биологичното разнообразие; качество и 
безопасност на храните; демографски 
промени и нови епидемии;

Or. en

Изменение 9
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага като примери за 
приоритетни области, към които следва 
да се насочат по-големи усилия с оглед 
на развитието на възможностите в 
сферата на науката, технологиите и 
иновациите: ефикасно използване на 
ресурсите; недостиг на ресурсите; 
използване и обезвреждане на 
отпадъци; изменение на климата; 
опазване на природата и на 
биологичното разнообразие; качество и 
безопасност на храните; демографски 
промени и нови епидемии;

4. предлага като примери за 
приоритетни области, към които следва 
да се насочат по-големи усилия с оглед 
на развитието на възможностите в 
сферата на науката, технологиите и 
иновациите: ефикасно използване на 
ресурсите; недостиг на ресурсите; 
оползотворяване и рециклиране на 
отпадъци; изменение на климата; 
опазване на природата и на 
биологичното разнообразие; качество и 
безопасност на храните; демографски 
промени и нови епидемии;

Or. ro

Изменение 10
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 5 
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Проектостановище Изменение

5. счита, че инвестициите в развитието и 
укрепването на възможностите в 
сферата на науката, технологиите и 
иновациите са не само средство за 
предприемане на действия въз основа на 
новаторски идеи, които могат да се 
превърнат в продукти и услуги и да се 
предложат на пазара, но и необходимо 
действие в отговор на редица проблеми 
и предизвикателства, пред които е 
изправено човечеството;

5. счита, че инвестициите в развитието и 
укрепването на възможностите в 
сферата на науката, технологиите и 
иновациите не са просто средство за 
предприемане на действия въз основа на 
новаторски идеи, които могат да се 
превърнат в продукти и услуги и да се 
предложат на пазара, а необходимо 
действие в отговор на редица проблеми 
и предизвикателства, пред които е 
изправено човечеството;

Or. en

Изменение 11
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита категорично, че иновациите 
трябва да бъдат ключов елемент от 
обществената политика в области като 
околната среда, водата, енергетиката, 
транспорта, далекосъобщенията, 
здравето и образованието; подчертава 
необходимостта от повсеместно 
насърчаване на разпространението и 
внедряването на иновациите — в 
публичния сектор, в частните 
предприятия и по-специално в малките 
и средните предприятия, както и в 
социалната икономика;

6. счита категорично, че иновациите 
трябва да бъдат ключов елемент от 
обществената политика в области като 
околната среда, водата, енергетиката, 
транспорта, далекосъобщенията, 
здравето и образованието; подчертава 
необходимостта от повсеместно 
насърчаване на разпространението и 
внедряването на иновациите — в 
публичния сектор, в частните 
предприятия и по-специално в малките 
и средните предприятия, със силен 
акцент върху предприятията, чиято 
дейност се основава на знанието, 
както и в социалната икономика;

Or. pt
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Изменение 12
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита категорично, че иновациите 
трябва да бъдат ключов елемент от 
обществената политика в области като 
околната среда, водата, енергетиката, 
транспорта, далекосъобщенията, 
здравето и образованието; подчертава 
необходимостта от повсеместно 
насърчаване на разпространението и 
внедряването на иновациите — в 
публичния сектор, в частните 
предприятия и по-специално в малките 
и средните предприятия, както и в 
социалната икономика;

6. счита категорично, че иновациите 
трябва да бъдат ключов елемент от 
обществената политика в области като 
околната среда, водата, енергетиката, 
транспорта, далекосъобщенията, 
здравето и образованието; подчертава 
необходимостта от повсеместно 
насърчаване на разпространението и 
внедряването на иновациите — в 
публичния сектор, в частните 
предприятия и по-специално в малките 
и средните предприятия, както и в 
съобразената с околната среда 
социална икономика;

Or. ro

Изменение 13
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита категорично, че иновациите 
трябва да бъдат ключов елемент от 
обществената политика в области като 
околната среда, водата, енергетиката, 
транспорта, далекосъобщенията, 
здравето и образованието; подчертава 
необходимостта от повсеместно 
насърчаване на разпространението и 
внедряването на иновациите — в 
публичния сектор, в частните 
предприятия и по-специално в малките 
и средните предприятия, както и в 
социалната икономика;

6. счита категорично, че иновациите 
трябва да бъдат ключов елемент от 
обществената политика в области като 
околната среда, водата, енергетиката, 
транспорта, далекосъобщенията, 
здравето и образованието; подчертава 
необходимостта от повсеместно 
насърчаване на разпространението и 
внедряването на иновациите — в 
публичния сектор, в частните 
предприятия и по-специално в малките 
и средните предприятия;
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Or. en

Изменение 14
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да допълни 
средствата по линия на общата 
стратегическа рамка за финансиране 
от ЕС на научните изследвания и 
иновациите, за да осигури 
устойчивото изграждане на 
инфраструктурите за биологични и 
медицински изследвания като 
обществена услуга за научни 
изследвания и развойна дейност, 
насочена към повишаване на 
качеството на живот на 
гражданите, като начин за постигане 
на напредък по отношение на 
изграждането на основано на 
знанието общество, което да може 
да се справи с обществените 
предизвикателства в Европа;

Or. pt

Изменение 15
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че поставянето на по-силен 
акцент върху политиката в областта на 
иновациите представлява възможност за 
модернизиране и укрепване на 
обществените услуги както в 
съществуващите, така и в 

7. счита, че поставянето на по-силен 
акцент върху политиката в областта на 
иновациите представлява възможност за 
модернизиране и укрепване на 
обществените услуги както в 
съществуващите, така и в 
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нововъзникващите области, във всички 
сфери на икономическия и обществения 
живот, като по този начин се насърчават 
качеството и ефективността, 
разкриването на работни места, борбата 
срещу бедността и социалното 
изключване, както и икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

нововъзникващите области, във всички 
сфери на икономическия и обществения 
живот, като по този начин се насърчават 
качеството и ефективността, 
разкриването на екологични работни 
места, борбата срещу бедността и 
социалното изключване, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

Or. ro

Изменение 16
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. припомня, че в области като околната 
среда, общественото здраве и 
безопасността на храните публичните 
институции за научна и развойна 
дейност изпълняват уникална роля чрез 
оказване на съдействие при 
определянето на секторни обществени
политики, при извършването на оценка, 
свеждането до минимум и управлението 
на обществените рискове, както и при 
процеса на сертификация, 
стандартизация и регулиране, наред с 
други функции от ключово значение, 
които следва да получат признание и 
защита;

8. припомня, че в области като околната 
среда, общественото здраве и 
безопасността на храните 
институциите за научна и развойна 
дейност изпълняват уникална роля чрез 
оказване на съдействие при 
определянето на секторни обществени 
политики, при извършването на оценка, 
свеждането до минимум и управлението 
на рисковете, както и при процеса на 
сертификация, стандартизация и 
регулиране, наред с други функции от 
ключово значение, които следва да 
получат признание и защита;

Or. en

Изменение 17
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 



PE458.831v01-00 12/23 AM\858210BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

11a. подчертава необходимостта от 
опростяване на достъпа до 
програмите на ЕС, от тяхното по-
добро координиране и от повишаване 
на тяхната способност да привличат 
инвестиции от частния сектор;
подчертава, че следва да се използва в 
пълна степен Европейският фонд за 
регионално развитие с оглед на 
развитието на възможностите за 
научни изследвания и иновации в цяла 
Европа;

Or. en

Изменение 18
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 11 б (нов) 

Проектостановище Изменение

11б. приветства т.нар. европейски 
партньорства за иновации, които са 
предназначени да увеличат и 
координират инвестициите в научни 
изследвания и развойна дейност, 
както и да подобрят координацията 
на обществените поръчки с оглед на 
ускоряването на внедряването на 
иновациите на пазара; при все това 
подчертава, че политиките в 
областта на обществените поръчки 
следва да имат за цел не да заместят 
частните пазари или да нарушат 
конкуренцията, а да ги допълват, 
като стимулират 
разпространението на иновациите и 
същевременно запазват готовността 
на пазарите да се развиват в нови 
посоки;
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Or. en

Изменение 19
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 11 в (нов) 

Проектостановище Изменение

11в. подчертава, че иновациите и 
научните изследвания и развойната 
дейност следва да се финансират 
предимно чрез частен капитал;
приветства мерките, обявени от 
Комисията, за подобряване на пазара 
за рисков капитал;

Or. en

Изменение 20
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 11 г (нов) 

Проектостановище Изменение

11г. приветства предложението на 
Комисията да разработи финансови 
инструменти за привличане на 
значително по-големи частни 
инвестиции в областта на научните 
изследвания и развойната дейност в 
срок до 2014 г.; приветства 
предложението за сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка, 
националните финансови посредници 
и частните инвеститори с оглед на 
разработването на предложения във 
връзка със сериозните пазарни 
пропуски, включително в областта на 
рисковия капитал за бързо развиващи 
се предприятия, поделянето на риска 
при финансирането на инвестиции в 
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проекти в областта на научните 
изследвания и развойната дейност и 
заемите за бързо развиващи се 
новаторски малки и средни 
предприятия;

Or. en

Изменение 21
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 11 д (нов) 

Проектостановище Изменение

11д. изтъква необходимостта от 
премахване на все още 
съществуващите пречки пред 
новаторските и динамични 
предприятия, например чрез 
улесняване на достъпа до 
финансиране на рисковете в началния 
етап, по-специално за малките и 
средните предприятия; отчита, че 
наличието на функциониращ 
вътрешен пазар е най-важният 
стимул за иновациите в ЕС;

Or. en

Изменение 22
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 13 

Проектостановище Изменение

13. счита, че напредъкът в научните 
знания и многобройните й 
приложения не премахват 
необходимостта от отворена и 
основаваща се на участието оценка 

заличава се
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на етичните, социалните и 
политическите последици от тези 
приложения; обръща внимание на 
необходимостта от насърчаването и 
разпространението на научна 
култура сред широката 
общественост;

Or. en

Изменение 23
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 13 

Проектостановище Изменение

13. счита, че напредъкът в научните 
знания и многобройните й приложения 
не премахват необходимостта от 
отворена и основаваща се на участието 
оценка на етичните, социалните и 
политическите последици от тези 
приложения; обръща внимание на 
необходимостта от насърчаването и 
разпространението на научна култура 
сред широката общественост;

13. счита, че напредъкът в научните 
знания и многобройните й приложения 
не премахват необходимостта от 
отворена и основаваща се на участието 
оценка на етичните, социалните и 
политическите последици от тези 
приложения; обръща внимание на 
необходимостта от насърчаването и 
разпространението на научна култура 
сред широката общественост, като 
същевременно се вземе предвид 
измерението, свързано с равенството 
между половете;

Or. ro

Изменение 24
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 13 a (нов) 

Проектостановище Изменение

13a. счита, че следва да се 
предприемат мерки за оказване на 
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подкрепа за инициативи, насочени 
към насърчаването на научния диалог 
и разпространението на научните 
открития, не само сред научната 
общност, но и сред възможно най-
широка публика, като по този начин 
се предоставя по-важна роля на 
гражданското общество в областта 
на научните изследвания;

Or. pt

Изменение 25
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 14 a (нов) 

Проектостановище Изменение

14a. изтъква, че прилагането на 
координиран подход на европейско 
равнище може да бъде удачно, ако е 
възможно да се удостовери 
посредством оценка на въздействието 
наличието на икономии от мащаба и 
от обхвата и добавената стойност 
на ЕС; подчертава необходимостта 
от по-ясна и по-ефективна 
координация между държавите-
членки и политиките на ЕС по 
отношение на процесите в областта 
на научните изследвания и 
развойната дейност, с цел да се 
избегне скъпо струващото дублиране 
и припокриване на дейностите;
поради това подкрепя мерките за 
премахване на пречките пред 
мобилността и трансграничната 
изследователска дейност;

Or. en
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Изменение 26
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 14 б (нов) 

Проектостановище Изменение

14б. изтъква необходимостта от 
разработване на показатели, чрез 
които да се проследява напредъкът в 
рамките на политиката в областта 
на иновациите и които да 
предоставят възможност за 
извършване на оценка на 
резултатите от текущите мерки, 
следвайки примера на сравнителния 
анализ на научноизследователската 
дейност и иновациите в Съюза; 
приветства предложението за 
проследяване на напредъка в 
държавите-членки в областта на 
иновациите в рамките на т.нар. 
европейски семестър; 

Or. en

Изменение 27
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 14 в (нов) 

Проектостановище Изменение

14в. счита, че липсата на патент на 
ЕС представлява един вид „данък 
върху иновациите“, възпрепятстващ 
начинаещите млади новатори при 
търсенето на партньори за 
разработване, финансиране, 
произвеждане и продажба на 
техните важни иновации; изтъква, 
че наличието на единен патентен 
режим на ЕС би предоставило 
възможности за по-бързи и по-евтини 



PE458.831v01-00 18/23 AM\858210BG.doc

BG

заявления за издаване на патенти за 
дружествата с новаторски идеи и би 
улеснило разрешаването на спорове, 
като предостави възможност на 
Европа да бъде действителен 
конкурент на световния пазар; 
поради това насърчава задълбоченото 
сътрудничество в тази област и 
настоятелно приканва всички 
държави-членки да се присъединят 
към тези усилия;

Or. en

Изменение 28
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 14 г (нов) 

Проектостановище Изменение

14г. подчертава, че оперативно 
съвместимите стандарти могат да 
окажат положителен принос за 
растежа и конкуренцията, особено 
когато те се възприемат от пазара, 
без да бъдат налагани „отгоре“;
поради това счита, че 
„интелигентното“ регулиране под 
формата на стандарти може да бъде 
ключова движеща сила за 
иновациите, ако нормативната 
уредба и стандартите са 
пропорционални, съобразени с 
бъдещите потребности и неутрални 
по отношение на технологиите и ако 
те са замислени по начин, който 
стимулира бъдещите иновации;

Or. en
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Изменение 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 a (нов) 

Проектостановище Изменение

14a. подчертава, че в някои сектори, 
например здравеопазването, 
резултатите от научните 
изследвания са отразени в иновациите 
винаги, когато науката позволява 
това, и поради това счита, че 
песимизмът на Комисията по 
отношение на иновациите в много 
случаи е неоправдан;

Or. es

Изменение 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 б (нов)

Проектостановище Изменение

14б. като се има предвид, че 
иновациите обикновено са тясно 
свързани с пазара и се развиват по 
неофициални канали, счита, че ЕС 
следва да усъвършенства своите 
методи за извършване на оценка на 
иновациите с оглед на факта, че не за 
всички области могат да се използват 
едни и същи критерии;

Or. es
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Изменение 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 в (нов)

Проектостановище Изменение

14в. призовава ЕС да извърши 
проучване на пречките, които самият 
ЕС е създал по отношение на 
развитието на научните изследвания 
и иновациите в Европа, чрез 
съкращаването на срока на действие 
на патентите, широкото въвеждане 
на принципа на предпазните мерки, 
придаването на правен характер на 
принципа на заместване без 
конкретни оценки на въздействието и 
приемането на регламента REACH, 
без да се вземат предвид 
съображенията, свързани с 
качеството, или изключенията и без 
да се провери дали той оказва 
неблагоприятно въздействие върху 
промишлената дейност; 

Or. es

Изменение 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 a (нов) 

Проектостановище Изменение

14a. изразява съжаление, че 
иновациите са предмет на дълги 
бюрократични процедури за 
одобрение, които забавят 
иновациите, ограничават 
конкурентоспособността на пазара 
на ЕС и спират развитието на 
научните познания в медицинската 
общност, като забавят ползите, 
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които пациентите биха могли да 
извлекат от тях;

Or. en

Изменение 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 б (нов) 

Проектостановище Изменение

14б. призовава Комисията и 
държавите-членки да определят и 
приложат политическите рамки, 
насочени към стимулиране на бързия 
достъп на ползвателите до ценни 
иновации в целия ЕС, като се 
гарантира, че новооткритите 
иновации могат действително да 
достигнат до потенциалните крайни 
потребители в разумни срокове;

Or. en

Изменение 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 в (нов) 

Проектостановище Изменение

14в. подчертава значението на това, 
да се отдаде приоритетно значение 
на преразглеждането на директивата 
за клиничните изпитвания при 
наличието на диалог с научните 
работници, с цел да се гарантира 
подобряване на регулаторната рамка 
за разработването на лекарствени 
продукти и сравняването на 
алтернативни лечения с лекарствени 
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продукти при клиничните 
изследвания (както е посочено в 
заключенията на Съвета относно 
иновациите и солидарността в 
областта на фармацевтичните 
продукти, Брюксел, 6 декември 2010 
г.);

Or. en

Изменение 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 г (нов) 

Проектостановище Изменение

14г. подчертава важното значение на 
използването на нови познания за 
създаването на нови и 
усъвършенствани начини за 
превенция, откриване и лечение на 
ракови заболявания и за 
насърчаването на ефикасни 
механизми за предоставяне на достъп 
до тези открития за пациентите; 

Or. en

Изменение 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 д (нов) 

Проектостановище Изменение

14д. настоятелно призовава 
Европейската комисия да следва 
препоръката, отправена от 
експертната група в рамките на 
междинната оценка на Седмата 
рамкова програма, да се разгледа 
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възможността за налагане на 
мораториум върху новите 
инструменти, докато 
съществуващите инструменти не 
бъдат разработени в достатъчна 
степен и не бъдат подложени на 
подходяща оценка, и да се избягва 
объркващото множене на 
инструменти;

Or. en

Изменение 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 14 е (нов) 

Проектостановище Изменение

14е. призовава Европейската комисия 
да представи на Европейския 
парламент външна оценка на 
новаторските инструменти, 
създадени по линия на Седмата 
рамкова програма — платформи и 
съвместни технологични инициативи 
— като следва да се извърши оценка 
на дейностите, поканите за заявяване 
на интерес, проектите в областта на 
иновациите и резултатите (ако има 
такива), както и икономическия 
принос от страна на публични и 
частни фондове;

Or. en


