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Изменение 35
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и да се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и да се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на
устойчивостта,
конкурентоспособността и 
стабилността си, включително тези
на своята промишленост. За постигане 
на посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

Or. en

Изменение 36
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съобщението „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ Комисията 
предложи областите, покривани през 
периода 2007—2013 г. от Седмата 

(10) В съобщението „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ Комисията 
предложи трите основни източника 
на финансиране за научни изследвания



PE492.556v01-00 4/77 AM\905947BG.doc

BG

рамкова програма за научни 
изследвания, от отнасящата се до
иновациите част от Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации, и от Европейския институт 
за иновации и технологии (EIT), да 
бъдат обхванати от единна обща 
стратегическа рамка за научни 
изследвания и иновации, за да се
спомогне за постигането на целта на 
стратегията „Европа 2020“ разходите за 
НИРД да нараснат на 3 % от БВП до 
2020 г. В същото съобщение Комисията 
пое и ангажимента да включи 
изменението на климата като тема в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от съюзния бюджета 
за постигането на цели, свързани с 
климата. Действията във връзка с 
климата и ресурсната ефективност са 
взаимно допълващи се цели за 
постигането на устойчиво развитие. 
Конкретните цели, отнасящи се до 
двете, следва да бъдат допълнени чрез 
другите конкретни цели на
„Хоризонт 2020“. В резултат на това се 
очаква поне 60 % от общия бюджет на
„Хоризонт 2020“ да бъдат свързани с 
устойчивото развитие. Очаква се също 
така разходите във връзка с климата да 
превишат 35 % от бюджета, 
включително взаимно съвместими 
мерки за подобряване на ресурсната 
ефективност. Комисията следва да 
предоставя информация относно 
мащаба на подкрепата за цели във 
връзка с климата и резултатите от нея. 
Разходите във връзка с климата по
„Хоризонт 2020“ следва да се следят в 
съответствие с методиката, посочена в 
горното съобщение.

и иновации — настоящата 7-ма 
рамкова програма, настоящата част, 
свързана с иновациите, на Програмата
за конкурентоспособност и иновации и 
Европейският институт за иновации и 
технологии (ЕИТ) — да се обединят в
единна обща стратегическа рамка за 
научни изследвания и иновации (ОСР). 
По този начин Комисията се стреми 
да спомогне за постигането на целта на 
стратегията „Европа 2020“ разходите за 
НИРД да нараснат на 3 % от БВП до 
2020 г. В същото съобщение Комисията 
пое и ангажимента да включи 
изменението на климата като тема в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от съюзния бюджета 
за постигането на цели, свързани с 
климата. Действията във връзка с 
климата и ресурсната ефективност са 
взаимно допълващи се цели за 
постигането на устойчиво развитие. 
Конкретните цели, отнасящи се до 
двете, следва да бъдат допълнени чрез 
другите конкретни цели на
„Хоризонт 2020“. В резултат на това се 
очаква поне 60 % от общия бюджет на
„Хоризонт 2020“ да бъдат свързани с 
устойчивото развитие. Очаква се също 
така разходите във връзка с климата да 
превишат 35 % от бюджета, 
включително взаимно съвместими 
мерки за подобряване на ресурсната 
ефективност. Комисията следва да 
предоставя информация относно 
мащаба на подкрепата за цели във 
връзка с климата и резултатите от нея. 
Разходите във връзка с климата по
„Хоризонт 2020“ следва да се следят в 
съответствие с методиката, посочена в 
горното съобщение.

Or. en

Изменение 37
David Casa
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани с 
пазарната реализация, включително с 
иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания чак до търговското им 
използване. Приоритетите на
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се повиши нивото на 
върховите научни постижения в 
Европа с оглед да се укрепят
позициите на Съюза като научна база
на световно равнище; да се спомогне за 
водещите позиции на промишлеността в 
подкрепа на предприятията, 
включително малките и средните 
предприятия (МСП), и иновациите; да 
се овладеят обществените 
предизвикателства в пряк отговор на 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“, чрез 
подкрепа за дейности, обхващащи 
цялостния процес от научните 
изследвания до пазара. Чрез „Хоризонт 
2020“ следва да се подпомагат всички 
етапи в иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани с 
пазарната реализация, включително с 
иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания чак до търговското им 
използване. Приоритетите на
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

Or. en
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Изменение 38
Julie Girling

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, както и да 
се възстановява и задълбочава
общественото доверие в науката,
„Хоризонт 2020“ следва да способства 
гражданите и обществото да вземат 
активно участие 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“.

Or. en

Изменение 39
Elena Oana Antonescu

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, 

(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, по-специално на ползите 
от тях по отношение на 
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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“.

здравеопазване и околна среда, 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“.

Or. ro

Изменение 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 способства за 
осъществяването на сериозни 
програми за научни изследвания и 
иновации чрез активно въвличане на 
социалните участници 
(изследователите, гражданите и
гражданското общество, лицата, 
отговорни за формиране на политики, 
и промишлеността) в процеса на
научните изследвания и иновациите,
особено като се осигурява 
равнопоставеност между мъжете и 
жените; като се насърчава научното 
образование, като се гарантира 
зачитането на етичното 
законодателство и се насърчава 
придържането към най-високите 
световни етични стандарти; като се
повишава достъпността и повторната 
употреба на резултатите от 
публично финансирани научни 
изследвания, по-специално на научните
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публикации и данни; като се 
повишава достъпността на научните
знания, като се разработва рамка за 
управление съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, улесняваща участието им в 
дейности по „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 41
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Достъпът до информационните 
и комуникационните дейности 
относно „Хоризонт 2020“, 
включително оповестяването на 
подкрепяните проекти и 
резултатите от тях, изисква 
предоставянето на достъпни 
формати за всички. Достъпните 
формати включват, без да се свеждат 
само до това, уголемени шрифтове, 
Брайлова азбука, лесен за четене 
текст, аудио-, видео- и електронни 
формати.

Or. en

Изменение 42
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
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възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, също 
и чрез съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации.

възможности и развитие на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в
сътрудничество със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие, но въпреки 
това в „Хоризонт 2020“ трябва да се 
признае необходимостта от 
лидерство от страна на европейските 
институции, за да се гарантира 
глобалната конкурентоспособност, 
по-специално в областта на 
биотехнологиите. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, също 
и чрез съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации.

Or. en

Изменение 43
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По 
същество програмите следва да се 
изготвят в тясна връзка със 
заинтересованите страни от всички 
засегнати сектори и следва да се 
предвиди достатъчна гъвкавост за 
реагиране на нови тенденции на 
развитие. По време на изпълнението на

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките, обществото и околната 
среда. По същество програмите следва 
да се изготвят в тясна връзка със 
заинтересованите страни от всички 
засегнати сектори и следва да се 
предвиди достатъчна гъвкавост за 
реагиране на нови тенденции на 
развитие. По време на изпълнението на
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„Хоризонт 2020“ непрекъснато следва 
да се ползват външни експерти за 
консултации, също и чрез съответните 
структури като европейските 
технологични платформи, инициативите 
за съвместно планиране и европейските 
партньорства за иновации.

„Хоризонт 2020“ непрекъснато следва 
да се ползват външни експерти за 
консултации, също и чрез съответните 
структури като европейските 
технологични платформи, инициативите 
за съвместно планиране и европейските 
партньорства за иновации.

Or. en

Изменение 44
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Хоризонт 2020“ следва също 
така да спомогне за мотивирането на 
европейските изследователи да 
останат в Европа, да привлече 
изследователи от целия свят в 
Европа и да направи Европа по-
привлекателна за най-добрите 
изследователи. Във връзка с това 
може да се проведе обсъждане в 
рамките на Общността за 
съгласувано и атрактивно данъчно 
облагане в полза на изследователите.

Or. fr

Изменение 45
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза. 

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза, 
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Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

по-специално като кариерна 
перспектива пред младите хора. 
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

Or. ro

Изменение 46
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза. 
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на изследователите 
и Кодекса за поведение при подбор на 
изследователи, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

(22) „Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза, 
по-специално в областта на 
промишлеността и биомедицината. 
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на изследователите 
и Кодекса за поведение при подбор на 
изследователи, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

Or. fr

Изменение 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Съображение 23



PE492.556v01-00 12/77 AM\905947BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При дейностите, осъществявани
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да
се преследва равенство между мъжете 
и жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както 
на жените, така и на мъжете 
изследователи, и измерението на пола 
се включи в съдържанието на 
проекти с цел да се подобри 
качеството на 
научноизследователската работа и да 
се стимулират иновациите. 
Дейностите следва да са насочени и 
към прилагането на принципите за 
равенство между мъжете и жените 
съгласно членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

(23) Научноизследователските 
дейности, финансирани по линия на
„Хоризонт 2020“, следва да бъдат 
съобразени с достиженията на 
правото на ЕС по отношение на 
предоставянето на равни 
възможности за мъжете и жените. По 
програма „Хоризонт 2020“ следва да 
се обръща внимание на високите 
научни постижения и на 
професионалната квалификация на 
научния и изследователския персонал 
от двата пола, зает в научните 
изследвания и иновациите. С оглед да се
обезпечи ефективното използване на 
финансирането от ЕС, основното 
разграничение за финансиране от ЕС 
за научни изследвания следва да бъдат 
високите научни постижения и 
професионалната квалификация на 
изследователските кадри.

Or. en

Изменение 48
Frédérique Ries

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
мотивираните и редовно 
актуализирани становища на 
европейската група за етика в науката и 
новите технологии, което предполага 
предварителен прозрачен метод на 
подбор, основан на независимостта 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.

научния опит на членовете на ЕГЕ. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
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.

Or. fr

Изменение 49
Chris Davies

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 
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.

(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 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели, включително чрез 
стратегическо развитие, интеграция 
и прилагане на иновативни средства и 
технологии без използването на 
животни. Всички дейности следва да 
се извършват при гарантирано високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
в съответствие с член 168 от ДФЕС.

Or. en
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Обосновка

Политическата цел за намаляване и в крайна цел намиране на заместител на 
животните, използвани за лабораторни цели, следва да се обвърже с практическия 
подход, който ще бъде необходим за действителното осъществяване на тази цел.

Изменение 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 
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.

(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 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. При 
финансирането на 
научноизследователски дейности по 
„Хоризонт 2020“ трябва да се 
зачитат законовите разпоредби и 
обичаите на държавите членки.
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантирано високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
в съответствие с член 168 от ДФЕС.

(При предоставянето на финансиране 
за научни изследвания по рамковите 
програми на ЕС трябва да се зачитат 
националното конституционно право 
на държавите членки. ЕС не може да 
финансира научни изследвания, които 
не са позволени в държавите членки.)

Or. en
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Изменение 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи 
на държавите членки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

(25) Доказано е, че леченията със 
стволови клетки са ефективни в 
някои области, най-вече в 
регенеративната медицина. Поради 
това Съюзът следва да продължи да 
подкрепя такива изследвания. При все 
това Европейската комисия отчита 
етичните проблеми, предизвикани от 
изследванията върху човешки 
ембрионални стволови клетки, и по 
тази причина не настоява изрично за 
използването на човешки ембрионални 
стволови клетки. Използването на 
човешки стволови клетки от възрастни,
по-специално на кръвни стволови 
клетки от пъпна връв и на 
индуцирани плурипотентни стволови 
клетки, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

Or. it

Изменение 52
Frédérique Ries



PE492.556v01-00 16/77 AM\905947BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи на
държавите членки. Не се финансират
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

(25) Европейската комисия е загрижена
за справедливостта при използването 
на човешки стволови клетки от 
възрастни индивиди, от ембриони или 
такива, извлечени от пъпна връв. 
Използването на човешки стволови 
клетки е по усмотрение на учените с 
оглед на терапевтичните цели, които 
те желаят да постигнат, и подлежи на 
строго оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, могат 
да бъдат финансирани едва след като
са получили необходимите одобрения 
от компетентните органи на
съответните държави членки.

Or. fr

Обосновка

Свързано е с подаденото изменение на член 16, параграф 4 за човешките стволови 
клетки.

Изменение 53
Alda Sousa

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на 
човешки ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 

(25) Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
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ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи на 
държавите членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи на 
държавите членки. Следва да се 
обмисли въпросът за създаването и 
поддържането на държавни банки за 
човешки ембрионални стволови 
клетки.

Or. pt

Изменение 54
Peter Liese, Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на 
човешки ембрионални стволови клетки.
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се 
финансират проекти, включващи 
използването на човешки ембрионални 
стволови клетки, които проекти не са 
получили необходимите одобрения от 
компетентните органи на 
държавите членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 

(25) Леченията със стволови клетки са 
доказали своята добавена стойност в 
някои случаи, най-вече в 
регенеративната медицина. Стволови 
клетки от пъпна връв и по-специално 
стволови клетки на възрастни вече са 
въведени в утвърдени терапии. Ето 
защо Съюзът следва да продължи да 
подкрепя такива изследвания. Следва 
приоритетно да се проучат 
съществуващите или бъдещи 
алтернативи на изследванията на
човешки ембрионални стволови клетки,
особено на стволови клетки от пъпна 
връв, индуцирани плурипотентни 
стволови клетки и стволови клетки 
на възрастни.
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дейност е забранена.

Or. en

Обосновка

Измененията се основават на изменения 1 и 6, предложени от докладчика по 
становище, но отчитат, че е било взето решение становището да се ограничи 
стриктно до сферата на компетентност на комисията ENVI, която обхваща околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните. Правните и етични аспекти са в 
сферата на компетентност на комисията по правни въпроси. Поради това в 
предложението за изменение се избягва всякакво споменаване на етичния въпрос.

Изменение 55
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи на 
държавите членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

(25) Леченията със стволови клетки 
са доказали своята голяма добавена 
стойност, най-вече в 
регенеративната медицина. Ето защо 
Съюзът следва да продължи да 
подкрепя изследванията в тази 
област. Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на 
човешки ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки ембрионални
стволови клетки е по усмотрение на 
учените с оглед на целите, които те 
желаят да постигнат, и подлежи на 
строго оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се финансират 
проекти, включващи използването на 
човешки ембрионални стволови клетки, 
които проекти не са получили 
необходимите одобрения от 
компетентните органи на държавите 
членки. Не се финансират дейности, 
които са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена. Комисията следва 
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активно да подкрепя научни 
изследвания, които имат за цел 
разработването на алтернативи на 
ембрионалните стволови клетки.

Or. en

Обосновка

Поправка на предложеното изменение в проектостановището. Новата формулировка 
не се отнася до конкретна алтернатива, като оставя отворена вратата за 
съществуващи или бъдещи алтернативи, разработвани от учените.

Изменение 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на 
човешки ембрионални стволови клетки.
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се 
финансират проекти, включващи 
използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи 
на държавите членки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки.
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

(25) Следва да се обърне внимание на
значителните разлики между 
националните законодателства на 
държавите членки по отношение на 
изследванията, при които се 
използват човешки ембриони и 
човешки ембрионални стволови клетки.
Политиката на ЕС за научни 
изследвания не следва да води до 
хармонизиране на националните 
законодателства на държавите членки.
Комисията следва да си припомни 
своята декларация във връзка със 7-
мата рамкова програма, че ще се 
придържа към настоящата практика 
и няма да представя на регулаторния 
комитет предложения за проекти, 
включващи научноизследователски
дейности, които унищожават човешки 
ембриони, включително за набавяне 
на стволови клетки1. Този 
ангажимент следва да се включи в 
настоящия регламент с цел да се 
гарантира правната приемственост.
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__________________
1 Точка 12 от декларацията на 
Комисията относно член 6, 
приложена към Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.). ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да придаде правна сила на ангажимента на 
Комисията на ЕС по отношение на научните изследвания в областта на стволовите 
клетки.

Изменение 57
Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Съдът на Европейския съюз е 
постановил по дело C-34/101, че 
правото на ЕС не позволява 
патентоването на човешки 
ембрионални стволови клетки. В 
съответствие с решението на Съда 
на ЕС по дело С-34/10 от 
финансирането на ЕС следва да се 
изключат научните изследвания с 
ембрионални стволови клетки.
__________________
1 Решение на Съда (голям състав) от 
18 октомври 2011 г. по дело Oliver 
Brüstle/Greenpeace (Дело С-34/10).

Or. en
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Изменение 58
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Европейската комисия трябва 
да вземе по-добре под внимание, в 
рамките на настоящата Рамкова 
програма, научните изследвания върху 
клетките, извлечени от кръвта от 
пъпната връв (способност за 
диференциране, размножаване и 
автоложно или алогенно използване, 
отсъствие на имунна реакция от 
страна на реципиента), които вече се 
използват успешно при лечението на 
определени болести.

Or. fr

Обосновка

Това изменение уточнява обхвата на становището на докладчика, изразено в 
направеното от него изменение 6 по въпроса за научните изследвания върху 
стволовите клетки, извлечени от кръвта от пъпната връв, и те трябва да бъдат 
третата посока за научни изследвания върху стволовите клетки, насърчавани от 
програмата на Общността „Хоризонт 2020“.

Изменение 59
Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 25б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Политиката и финансирането 
на ЕС за научни изследвания трябва 
да гарантират, че учените, чиито 
научни изследвания се финансират с 
пари на данъкоплатците на ЕС, 
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патентоват своите изобретения в 
ЕС. Предвид забраната за 
патентоване на човешки 
ембрионални стволови клетки (вж. 
практиката на Съда на ЕС по дело С-
34/10), този вид научни изследвания 
следва да се изключат от 
финансирането на ЕС, за да се 
гарантира отговорно използване на 
парите на данъкоплатците. 
Независимо от това държавите 
членки могат да вземат решение да 
финансират такива изследвания 
изключително от своите национални 
бюджети и в съответствие със 
своето национално законодателство.

Or. en

Изменение 60
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Съображение 25б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Неотдавнашното откриване на 
индуцираните плурипотентни 
стволови клетки (клетки IPS) разкри 
нова посока в научните изследвания, в 
добавка към тези, които 
съществуват от няколко години —
изследванията върху стволовите 
клетки от възрастни индивиди и от 
ембриони, и с това се дадоха нови 
надежди на пациентите, чакащи за 
лечение. Във връзка с това е уместно 
Европейският съюз да предприеме 
действия. Той трябва да спазва 
следните препоръки:
– да вземе под внимание интереса на 
научната общност към всички видове 
научни изследвания;
– да намери равновесие между 
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различните видове научни 
изследвания, с други думи, никои от 
тях да не бъдат предпочитани за 
сметка на всички останали;
– да разглежда непредубедено 
етичните въпроси, които всяка 
категория стволови клетки повдига.

Or. fr

Изменение 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) С оглед да се повиши максимално 
въздействието на „Хоризонт 2020“, 
следва да се обърне специално 
внимание на мултидисциплинарните, 
интердисциплинарните и 
трансдисциплинарните подходи като 
необходими елементи за постигане на 
значителен научен напредък. 
Пробивите в науката често се 
случват на границата или в 
пресечните точки между отделните 
дисциплини или познания. Освен това 
сложността на проблемите и 
предизвикателствата, пред които се 
изправя Европа, изискват решения, 
които могат да бъдат намерени само 
ако се обединят усилията на няколко 
дисциплини и социални участници.

Or. en

Обосновка

Мултидисциплинарността, интердисциплинарността и трансдисциплинарността са 
от решаващо значение за постигане на напредък в науката и иновациите. Често една 
научна дисциплина или няколко изследователи не могат да се справят сами със 
сложността на настоящите проблеми. Ето защо за намирането и разработването 
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на най-добрите решения често са необходими общи цели или общи когнитивни 
структури между отделните дисциплини и социални участници. Поради тази причина 
„Хоризонт 2020“ следва не само да предвижда, но и да насърчава 
мултидисциплинарността и интердисциплинарността.

Изменение 62
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) МСП представляват важен
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 година. Това следва да е в 
подкрепа на целите на „Small Business 
Act“.

(27) МСП представляват съществен
източник на иновации, растеж и нови 
работни места в Европа. Поради това 
е необходимо широкото участие в
„Хоризонт 2020“ на МСП съгласно 
посоченото в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 година. Това 
следва да е в подкрепа на целите на
„Small Business Act“.

Or. fr

Изменение 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 

(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 
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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, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

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, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие и целите на 
Конференцията „Рио+20“.

Or. en

Изменение 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 30a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Участието на 
научноизследователски екипи в 
различни проекти следва да се 
разглежда като повишаване на 
качеството и възможност за 
международно сътрудничество.

Or. en

Изменение 65
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимостта от нов подход за
контрол и управление на риска при 
финансирането на научни изследвания 
от Съюза беше отчетена от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., на който 
се настоя за нов баланс между 
доверието и контрола, както и между 
поемането и избягването на риск. 

(32) Необходимостта от нов подход за
разработване на стратегия за
управление на риска, основана на
доказателства, като част от 
стратегията за финансиране на
научни изследвания от Съюза беше 
отчетена от Европейския съвет на 
4 февруари 2011 г. Същевременно 
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Европейският парламент, в своята 
резолюция от 11 ноември 2010 г. за 
опростяване на изпълнението на 
рамковите програми за научни 
изследвания, призова за прагматична 
промяна към административно и 
финансово опростяване и заяви, че 
управлението на европейското 
финансиране на научни изследвания 
следва да се основава в по-голяма 
степен на доверие към участниците и 
толерантност към риска. В междинния 
доклад за оценка на Седмата рамкова 
програма за научни изследвания (2007—
2013 г.) се заключава, че е необходим 
по-радикален подход, за да се постигне 
качествен скок в опростяването, и че 
трябва да се възстанови баланса 
между риска и доверието.

Съветът настоя за нов баланс между 
доверието и контрола и между
поемането и избягването на риск. 
Европейският парламент, в своята 
резолюция от 11 ноември 2010 г. за 
опростяване на изпълнението на 
рамковите програми за научни 
изследвания, призова за прагматична 
промяна към административно и 
финансово опростяване и заяви, че 
управлението на европейското 
финансиране на научни изследвания 
следва да се основава в по-голяма 
степен на доверие към
изследователите и толерантност към 
риска. В междинния доклад за оценка на 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания (2007—2013 г.) се 
заключава, че е необходим по-
радикален подход, за да се постигне 
качествен скок към опростени 
процедури, които показват доверието 
на Съюза в изследователите и ги 
насърчават да поемат рисковете,
необходими за ускоряване на 
напредъка в областта на науката и
технологиите.

Or. en

Изменение 66
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Ефективното управление на 
работата, включващо оценяване и 
наблюдение, изисква да бъдат 
разработени специфични показатели за 
изпълнението, които: да са измерими в 
хода на времето; да са реалистични и 
същевременно да отразяват логиката на 
интервенцията; и да съответстват на 

(35) Ефективното управление на 
работата, включващо оценяване и 
наблюдение, изисква да бъдат 
разработени специфични
общоевропейски показатели за 
изпълнението, които: да са измерими в 
хода на времето; да са реалистични и 
същевременно да отразяват логиката на 
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подходящата йерархия от цели и 
дейности. Следва да бъдат въведени 
подходящи механизми за координация 
между изпълнението и наблюдението на
„Хоризонт 2020“, от една страна, и 
наблюдението на напредъка,
постиженията и функционирането на 
европейското научноизследователско 
пространство — от друга страна.

интервенцията; и да съответстват на 
подходящата йерархия от цели и 
дейности. Следва да бъдат въведени 
подходящи механизми за координация 
между изпълнението и наблюдението на
„Хоризонт 2020“, от една страна, и 
наблюдението на напредъка, 
постиженията и функционирането на 
европейското научноизследователско 
пространство — от друга страна.

Or. fr

Изменение 67
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и съдействието за по-добро 
оползотворяване на промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие.

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и съдействието за по-добро 
оползотворяване на обществения, 
икономическия и промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие.

Or. en

Изменение 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „научноизследователски 
инфраструктури“ означава 
съоръжения, ресурси, организационни 
системи и услуги, използвани от 
научноизследователските общности 
за провеждане на 
научноизследователски и 
иновационни дейности в техните 
области. Когато е уместно, те могат 
да се използват и извън научните 
изследвания, напр. за образователни 
или публични услуги. Тук се включват: 
значително научно оборудване (или 
набори от инструменти); ресурси, 
основани на знанието, като колекции, 
архиви или научни данни; електронни 
инфраструктури, като данни, 
компютърни и софтуерни системи, 
комуникационни мрежи и системи за 
насърчаване на отвореност и доверие 
в цифровата среда; всякаква друга 
уникална по естеството си 
инфраструктура, която е от 
съществено значение за достигане до 
върхови научноизследователски и 
иновационни постижения.

Or. en

Обосновка

С оглед да има общо определение, отнасящо се до понятието за инфраструктура, е 
необходимо в законодателен документ да се включи използваното вече понятие, което 
разширява традиционното разбиране, свързвано със сгради и материални инвестиции.

Изменение 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „трансевропейски трансфер на 
технологии“ означава трансфер на 
научни резултати и технологии 
между публични и частни 
институции с местоположение в 
различни държави — членки на ЕС.

Or. en

Изменение 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) „интелигентна специализация“ 
означава концепцията за 
разработване на политиката на ЕС в 
областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите. Целта на 
интелигентната специализация е да 
се насърчи ефикасното и ефективно 
използване на публичните 
инвестиции чрез използване на 
взаимодействието между държавите 
и регионите и чрез укрепване на 
иновационния им капацитет. 
Стратегията за интелигентна 
специализация се състои от 
многогодишна стратегическа 
програма, чиято цел е да развие 
функционираща национална или 
регионална система за
научноизследователски иновации.

Or. en

Обосновка

Интелигентната специализация е задача, която трябва да се изпълни от регионите, с 
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цел установяване на техния собствен капацитет и на плана за техните бъдещи 
регионални стратегически програми. Това е изискване за подход „отдолу нагоре“, 
позволяващ прехвърляне на средства от структурните фондове към програмата за 
иновации „Хоризонт 2020“.

Изменение 71
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на
устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на
устойчивост, икономическо развитие
и стабилност, социално приобщаване 
и промишлена конкурентоспособност 
на Европа.

Or. en

Изменение 72
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
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финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места, по-добро 
обществено здраве и здравни 
резултати и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

Or. en

Изменение 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, трансфер на 
научноизследователските резултати 
към всички равнища на 
образованието, създаване на нови 
работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

Or. en

Обосновка

На образованието е отредено много важно водещо място в стратегията „Европа 
2020“. То е съществен инструмент за постигане на целта за силна Европа. Ето защо 
следва да се включи трансферът на научните постижения в образователните 
програми.
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Изменение 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа. Трансевропейският трансфер 
на технологии следва да бъде основен 
инструмент при постигането на 
тези цели.

Or. en

Изменение 75
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания, 
устойчивост и иновации, чрез 
привличане на достатъчно 
допълнителни средства за финансиране 
на научноизследователската, развойната 
и иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията
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„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

Or. en

Изменение 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство
(ERA). Съответните показатели за
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство
(ERA), като инструментите за 
осъществяване на връзката между 
научните изследвания и иновациите и 
структурните фондове следва да се 
прилагат посредством програмите 
„Региони на знанието“ и 
„Интелигентна специализация“ —
два инструмента, които следва да се 
намират в рамките на европейското 
научноизследователско пространство 
с оглед да се създадат обективни
показатели за степените на върхови 
постижения.

Or. en
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Обосновка

„Региони на знанието“ и „Интелигентна специализация“ могат да бъдат важни 
инструменти за взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“.

Изменение 77
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По настоящия регламент не се 
финансират административните 
разходи на Комисията за изпълнение 
на програмата, нито 
строителството или 
функционирането на мащабни 
европейски инфраструктурни 
проекти като „Галилео“, ГМОСС или 
ITER.

Or. en

Изменение 78
Jill Evans, Yves Cochet

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. По настоящия регламент не се 
финансира разработването на 
генетично модифицирани организми 
за съзнателно освобождаване в 
околната среда, храни или фуражи и 
свързани с това 
научноизследователски дейности и 
инфраструктура.

Or. en
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Изменение 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) знание, наука и технологии; науки за 
живота, обществено здраве, науки за 
Земята, околна среда, природни 
ресурси и продоволствена сигурност;

Or. en

Обосновка

Разграничаване между технологии, инженерни науки, научни изследвания, свързани с 
потребности на човека и обществото.

Изменение 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) социални, икономически и 
хуманитарни науки; демографски 
предизвикателства, образование, 
териториални въпроси, управление, 
култура, цифрово съдържание, 
хуманитарни науки, културно 
наследство и нематериални области 
на познанието.

Or. en

Обосновка

Значението на нематериалните области на познанието, тъй като е необходимо 
адаптиране към глобалните промени.
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Изменение 81
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ е в размер на 87740 
милиона EUR, от които максимум 86198
милиона EUR се разпределят за 
дейности по дял ХІХ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).

1. Финансовият пакет за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ е в размер на 87740 
милиона EUR, от които максимум 86698
милиона EUR се разпределят за 
дейности по дял ХІХ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).

Or. it

(Вж. изменението на приложение ІІ.)

Изменение 82
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ е в размер на 87740
милиона EUR, от които максимум 86198 
милиона EUR се разпределят за 
дейности по дял ХІХ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).

1. Финансовият пакет за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ е в размер на XXX
милиона EUR, от които максимум
98,2 % се разпределят за дейности по 
дял ХІХ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).

Or. en

Изменение 83
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) високи постижения в научната област 
— 27818 милиона EUR;

а) високи постижения в научната област 
— 23818 милиона EUR;

Or. it

(Вж. изменението на приложение ІІ)

Изменение 84
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) високи постижения в научната област 
— 27818 милиона EUR;

а) високи постижения в научната област 
— 29,3 %;

Or. en

Изменение 85
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността 
— 20280 милиона EUR;

б) водещи позиции в промишлеността 
— 25280 милиона EUR;

Or. it

(Вж. изменението на приложение ІІ.)

Изменение 86
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността 
— 20280 милиона EUR;

б) водещи позиции в промишлеността и 
постиндустриалната епоха — 25280
милиона EUR;

Or. en

Обосновка

Важно е да се отчете, че пост-индустриализацията е факт в някои държави членки, 
в които се извършва преход към постиндустриално общество с динамично развиващи 
се сектори на услугите и високите технологии. От друга страна Европа, която 
изостава от своите основни конкуренти, трябва да инвестира повече в ключови 
промишлени сектори — съществени за конкурентоспособността, така че просто е 
разумно да има по-балансирано разпределение на бюджета между два от трите 
приоритета: високи постижения в научната област и обществени 
предизвикателства.

Изменение 87
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността 
— 20280 милиона EUR;

б) водещи позиции в промишлеността 
— 25,2 %;

Or. en

Изменение 88
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социални предизвикателства — 35888
милиона EUR.

в) социални предизвикателства — 34388
милиона EUR.
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Or. it

(Вж. изменението на приложение ІІ.)

Изменение 89
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социални предизвикателства — 35888
милиона EUR.

в) социални предизвикателства — 30888
милиона EUR.

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението на член 6, параграф 2, алинея 1, буква б), с цел да има по-
балансирано разпределение на бюджета. От съществено значение е да се развива 
силна индустриална и постиндустриална политика на равнище ЕС, ако искаме да се 
справим с обществените предизвикателства, пред които се изправят европейските 
общества понастоящем и в идващите десетилетия (създаване на добри работни 
места с достойни условия на труд и опит за подобряване на качеството на живот на 
европейските граждани).

Изменение 90
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социални предизвикателства — 35888 
милиона EUR.

в) социални предизвикателства —
40,4 %.

Or. en

Изменение 91
Cristian Silviu Buşoi



PE492.556v01-00 40/77 AM\905947BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2212 милиона 
EUR.

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2,1 % от 
общия бюджет.

Or. en

Изменение 92
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на
„Хоризонт 2020“ с максимум 3194 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първият транш в размер 
на 1542 млн. EUR ще бъде предоставен 
на Европейския институт за иновации и 
технологии за дейности по дял XVII от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Втори транш в 
размер до 1652 млн. EUR се предоставя 
в зависимост от прегледа съгласно 
член 26, параграф 1. Тази допълнителна 
сума се предоставя на пропорционална 
основа, както е посочено в 
приложение ІІ, от сумата за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ по 
приоритета за водещи позиции в 
промишлеността съгласно параграф 2, 
буква б) и от сумата по приоритета
„Обществени предизвикателства“ 
съгласно параграф 2, буква в).

Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на
„Хоризонт 2020“ с максимум 2524 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първият транш в размер 
на 1042 млн. EUR ще бъде предоставен 
на Европейския институт за иновации и 
технологии за дейности по дял XVII от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Втори транш в 
размер до 1482 млн. EUR се предоставя 
в зависимост от прегледа съгласно 
член 26, параграф 1. Тази допълнителна 
сума се предоставя на пропорционална 
основа, както е посочено в 
приложение ІІ, от сумата за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ по 
приоритета за водещи позиции в 
промишлеността съгласно параграф 2, 
буква б) и от сумата по приоритета
„Обществени предизвикателства“ 
съгласно параграф 2, буква в).



AM\905947BG.doc 41/77 PE492.556v01-00

BG

Or. it

(Вж. изменението на приложение ІІ)

Изменение 93
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на
„Хоризонт 2020“ с максимум 3194 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първият транш в 
размер на 1542 млн. EUR ще бъде 
предоставен на Европейския 
институт за иновации и технологии 
за дейности по дял XVII от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Втори транш в размер до 
1652 млн. EUR се предоставя в 
зависимост от прегледа съгласно 
член 26, параграф 1. Тази 
допълнителна сума се предоставя на 
пропорционална основа, както е 
посочено в приложение ІІ, от сумата 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ по приоритета за 
водещи позиции в промишлеността 
съгласно параграф 2, буква б) и от 
сумата по приоритета „Обществени 
предизвикателства“ съгласно 
параграф 2, буква в).

Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на
„Хоризонт 2020“ с максимум 3 % от 
общия бюджет съгласно посоченото в 
приложение ІІ.

Or. en

Изменение 94
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Това финансиране на два 
многогодишни транша покрива:

заличава се

а) по първия транш: 
продължаващото развитие на вече 
съществуващите общности за знания 
и иновации (наричани по-долу ОЗИ) и 
първоначалното финансиране за 
втората вълна от три нови ОЗИ;
б) по втория транш: 
продължаващото развитие на вече 
съществуващите ОЗИ и 
първоначалното финансиране за 
третата вълна от три нови ОЗИ.

Or. en

Изменение 95
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вторият транш се предоставя след 
прегледа съгласно член 26, параграф 1, 
като по-специално се отчитат:

заличава се

а) договореният график за 
създаването на ОЗИ от третата 
вълна;
б) планираните финансови 
потребности на съществуващите 
ОЗИ съобразно тяхното специфично 
развитие;
в) приносът на Европейския 
институт за иновации и технологии 
и на неговите ОЗИ за постигането на 
целите на „Хоризонт 2020“.

Or. en
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Изменение 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура да преразгледа определените 
суми по приоритетите в параграф 2 и 
дадената в приложение ІІ 
ориентировъчна разбивка по конкретни 
цели в рамките на тези приоритети, и да 
прехвърли бюджетни кредити между 
приоритетите и конкретните цели в 
размер до 10 % от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и до
10 % от първоначалната 
ориентировъчна разбивка за всяка 
конкретна цел. Това не се отнася за 
сумата, определена за преките действия 
на Съвместния изследователски център 
в параграф 2, или за посочените в 
параграф 3 средства за Европейския 
институт за иновации и технологии.

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура да преразгледа определените 
суми по приоритетите в параграф 2 и 
дадената в приложение ІІ 
ориентировъчна разбивка по конкретни 
цели в рамките на тези приоритети, и да 
прехвърли бюджетни кредити между 
приоритетите и конкретните цели в 
размер до 5 % от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и до
5 % от първоначалната ориентировъчна 
разбивка за всяка конкретна цел. Това 
не се отнася за сумата, определена за 
преките действия на Съвместния 
изследователски център в параграф 2, 
или за посочените в параграф 3 средства 
за Европейския институт за иновации и 
технологии.

Or. en

Изменение 97
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) да поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него;

iii) да поддържат тесни политически и
икономически връзки със Съюза и да са 
в географска близост до него;

Or. fr

Изменение 98
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) да имат правна система, 
основана на демократични принципи, 
и ефикасна публична администрация;

Or. it

Изменение 99
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; представители на 
промишлеността, особено що се 
отнася до европейските 
индустриални инициативи (ЕИИ);
дейности с перспективна насоченост; 
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научни изследвания и иновации. целеви публични консултации; и 
прозрачни, взаимодействащи си 
процеси, които гарантират, че се 
подпомагат сериозни научни 
изследвания и иновации.

Or. it

Изменение 100
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; активна консултация с 
организации на хора с увреждания и 
прозрачни, взаимодействащи си 
процеси, които гарантират, че се 
подпомагат сериозни научни 
изследвания и иновации.

Or. en

Обосновка

За да се провеждат научни изследвания, които имат полза и смисъл за обществото, е 
от изключително значение хората с увреждания и техните представителни 
организации да бъдат включени в целия процес по вземане на решения във връзка с 
„Хоризонт 2020“. Това е от решаващо значение, ако искаме да гарантираме, че 
резултатите от европейските научни изследвания съответстват на потребностите 
на обществото и на гражданите, особено на хората с увреждания. В настоящото 
предложение не се споменава за включване на хората с увреждания и техните 
представителни организации в научните изследвания по „Хоризонт 2020“ и поради 
това то следва да се изменени, както се предлага.
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Изменение 101
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации (напр. с пациентски 
организации, когато се касае за 
научни изследвания в областта на 
здравеопазването); и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 102
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; нестопански платформи на 
гражданското общество; структури за 
водене на диалог, създадени по силата 
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технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

на международни споразумения в 
областта на науката и технологиите; 
дейности с перспективна насоченост; 
целеви публични консултации; и 
прозрачни, взаимодействащи си 
процеси, които гарантират, че се 
подпомагат сериозни научни 
изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 103
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; активна консултация с 
организации на хора с увреждания и 
прозрачни, взаимодействащи си 
процеси, които гарантират, че се 
подпомагат сериозни научни 
изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 104
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Като надгражда върху работата, 
започнала по тематичната област 
„Наука и общество“ от Седмата 
рамкова програма, „Хоризонт 2020“ 
следва да осигури участието на 
организации на гражданското 
общество при определянето на 
научноизследователските 
приоритети и при планирането на 
някои работни програми, както и в 
научноизследователски дейности, 
когато е уместно, чрез специални 
покани за представяне на проектни 
предложения.

Or. en

Изменение 105
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За да се гарантира обществената 
значимост на 
научноизследователските 
потребности и приоритети, 
определени в рамките на частта 
„Обществени предизвикателства“, 
Комисията създава платформи за 
диалог между представителите на 
гражданското общество и 
изследователите.

Or. en

Изменение 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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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; системния подход към 
пространствените, градските и 
териториалните въпроси;
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.

Or. en

Обосновка

Територията като пространствено измерение (земеползване, региони и градове) 
напълно отсъства в програмата. Това е основен, централен елемент на обществените 
предизвикателства и трябва да бъде включен във всички действия.

Изменение 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
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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;
развитието на научните изследвания 
в областта на европейските правни 
системи; сътрудничеството с трети 
държави; етичните сериозни научни 
изследвания и иновации, включително
зачитането на равните възможности 
за мъжете и жените в областта на 
научните изследвания; повишаването 
на привлекателността на 
изследователската професия за двата 
пола и улесняването на трансграничната 
и междусекторната мобилност на 
учените.

Or. en

Изменение 108
Corinne Lepage

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 

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 
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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.

прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; изменението на климата, 
здравите морета и океани и 
устойчивото развитие;
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.

Or. en

Изменение 109
Corinne Lepage

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 

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 
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иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

иновации, включително равенство 
между половете; по-приобщаващото 
управление на научните изследвания; 
прякото включване в научните 
изследвания, както и на повишаването 
на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Изменение 110
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. С оглед да се осигури подобаващо 
отчитане на междусекторните 
въпроси при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ и като част от 
редовната оценка и наблюдение на 
програмата, Комисията извършва не 
само икономическа оценка, но и 
преценява специфичните 
научноизследователски програми от 
обществена и етична гледна точка и 
по отношение на тяхната 
устойчивост.

Or. en

Изменение 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, „Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
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който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.

който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти и 
трансфер на научните резултати на 
всички равнища на образованието и 
обучението.

Or. en

Обосновка

Ако Европа желае да има конкурентно обучение и образование, е необходимо да има 
трансфер на научноизследователските резултати към програмите.

Изменение 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Сериозна научноизследователска 

дейност и иновации
С оглед да се гарантират 
последователни и резултатни 
отношения между науката и 
обществото, „Хоризонт 2020“ 
активно насърчава сериозната 
научноизследователска дейност и 
иновации. Това означава, че се 
подкрепя рамка за управление, която 
поощрява социалните участници да 
работят съвместно през целия процес 
на научни изследвания и иновации с 
цел по-доброто му съгласуване, както 
и на резултатите и въздействията с 
очакванията, потребностите и 
ценностите на обществото. В 
частност рамката за управление 
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включва:
а) гарантиране на действителен 
публичен ангажимент за увеличаване 
на научните изследвания и 
иновациите, включително прякото 
включване в научните изследвания, 
като социалните участници 
съвместно създават знания, с цел да 
отговорят на обществените 
потребности;
б) възприемане на принципа за 
равенство между половете, посочен в 
член 15;
в) предоставяне на свободен онлайн 
достъп и повторно използване на 
научната информация, както се 
посочва в член 15б;
г) предоставяне чрез образование на 
необходимите знания и средства на 
бъдещите изследователи и другите 
социални участници, за да се включат 
и да поемат отговорност в процеса на 
научните изследвания и иновациите;
д) гарантиране спазването на 
етичните принципи, посочени в член 
16, параграф 1.

Or. en

Изменение 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между половете Равни възможности за мъжете и 
жените в областта на научните 
изследвания

Or. en
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Изменение 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания и иновациите.

При „Хоризонт 2020“ трябва да се
зачитат върховите научни 
постижения и професионалната 
квалификация, като се поощряват 
равните възможности за мъжете и 
жените в съдържанието на научните 
изследвания и иновациите.

Or. en

Изменение 115
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се предприемат 
съответните стъпки за избягване на 
всякаква дискриминация, основана на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждания, или 
възраст в съдържанието на научните 
изследвания и иновациите, 
включително мерки за премахване на 
пречките пред достъпа на хора с 
увреждания.

Or. en

Изменение 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 15а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Равнопоставеност на 

изследователите
„Хоризонт 2020“ допринася за 
привлекателността на 
изследователската кариера в цяла 
Европа. Следователно програмата се 
осъществява по начин, който 
насърчава създаването на единен 
пазар за изследователите, в частност 
чрез осигуряването на подходящи 
механизми за намаляване на 
несъответствията в получаваните 
от тях възнаграждения.

Or. en

Изменение 117
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека, нейните 
допълнителни протоколи, както и 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания.

Or. en
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Обосновка

На 23 декември 2010 г. ЕС подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания, която влезе в сила на 22 януари 2011 г. Това е първият договор относно 
правата на човека, подписан от ЕС, и всички политики на ЕС и законодателни актове 
следва да се съобразяват с тази международна конвенция.

Изменение 118
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи. При 
научноизследователските дейности 
се спазва също така член 13 от ДФЕС 
и се намалява използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на 
животните за лабораторни цели, 
включително чрез стратегическо 
развитие, интеграция и прилагане на 
иновативни средства и технологии 
без използването на животни.

Or. en

Изменение 119
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека, нейните 
допълнителни протоколи, както и 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания.

Or. en

Изменение 120
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация, основана
на пол, расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждания, или 
възраст и необходимостта да се 
гарантира високо равнище на защита на 
човешкото здраве.

Or. en

Изменение 121
Oreste Rossi
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) клониране на човека с цел 
възпроизводство;

а) клониране на хора и животни с цел 
възпроизводство;

Or. it

Изменение 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) клониране на човека с цел 
възпроизводство;

а) клониране на хора с цел 
възпроизводство, лечение или с научно 
предназначение;

Or. en

Изменение 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяна на генното наследство на 
човека, в резултат на която промените 
могат да станат унаследими;

б) промяна на генното наследство на 
човека и на животни, в резултат на 
която промените могат да станат 
унаследими;

Or. en

Изменение 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) унищожаване на човешки 
ембриони;

Or. en

Изменение 125
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) причиняване на изключително 
страдание на гръбначни животни;

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да финансира научни изследвания, при които се причиняват 
изключителни страдания на гръбначни животни.

Изменение 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) използване на човешки 
ембрионални стволови клетки;

Or. en
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Изменение 127
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) заловени в дивата природа 
нечовекоподобни примати или 
тяхното потомство („F1“);

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да финансира научни изследвания върху заловени в дивата природа 
нечовекоподобни примати или тяхното потомство („F1“).

Изменение 128
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) бозайници или птици, подложени 
на съзнателна майчина депривация;

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да финансира научни изследвания върху бозайници или птици, подложени 
на съзнателна майчина депривация.

Изменение 129
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Научните изследвания на 
стволовите клетки са перспективно 
направление за третиране или 
лечение на голям брой 
невродегенеративни и хронични 
заболявания. Могат да бъдат 
финансирани научни изследвания 
относно човешки стволови клетки, 
както на възрастни, така и на ембриони, 
в зависимост както от съдържанието на 
научното предложение, така и от 
правната рамка на съответните държави 
членки. Не се предоставя финансиране 
за научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. en

Изменение 130
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички 
държави членки. Не се финансира 
определена дейност в държава членка, 
в която тази дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното предложение, 
така и от правната рамка на съответните 
държави членки. Приоритетите по 
отношение на научните изследвания и 
финансирането се определят в 
съответствие с доказателствата, 
предоставяни от постигнатите 
научни познания.
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Or. pt

Обосновка

Приоритетите в областта на научните изследвания и тяхното финансиране следва 
да подлежат на развитие ръка за ръка с постигнатото научно познание, а не да се 
определят и ограничават от самото начало за дълъг период от време.

Изменение 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани
научни изследвания относно човешки 
стволови клетки, както на възрастни, 
така и на ембриони, в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Ще бъдат подкрепяни 
изследователски дейности, имащи за 
цел разработването и подобряването 
на леченията, основаващи се на 
човешки стволови клетки на 
възрастни. Може да се предоставя 
финансиране за научни изследвания 
относно човешки стволови клетки на 
възрастни в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. По-
специално ще бъдат подкрепяни 
научните изследвания на кръвни 
стволови клетки от пъпна връв и на 
индуцирани плурипотентни стволови 
клетки. Не се предоставя финансиране 
за научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. it

Изменение 132
Frédérique Ries
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Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности,
които са забранени във всички 
държави членки. Не се финансира 
определена дейност в държава членка, 
в която тази дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки на възрастни, на ембриони или 
извлечени от пъпна връв, в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки.
Изследванията върху ембрионални 
стволови клетки могат да бъдат 
извършвани единствено върху 
излишни ембриони, получени при 
инвитро оплождане, за които
родителите нямат определено 
намерение.
Не се предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички 
държави членки. Не се финансира 
определена дейност в държава членка, 
в която тази дейност е забранена. 
Обратно, медицинските научни 
изследвания върху всички видове 
стволови клетки се финансират в 
държава членка, в която тази 
дейност е разрешена.

Or. fr

Обосновка

Важно е подходът към чувствителния въпрос за излишните ембриони да бъде 
обективен и толерантен: някои страни забраняват всякакъв вид научни изследвания 
върху ембрионални и зародишни стволови клетки; други имат по-нюансиран подход и 
позволяват употребата на излишни ембриони; и накрая, някои държави разрешават 
изследваният върху стволови клетки от ембриони, преди те да достигнат 14-дневна 
възраст.

Изменение 133
Peter Liese
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани 
научни изследвания относно човешки 
стволови клетки, както на възрастни, 
така и на ембриони, в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната 
рамка на съответните държави 
членки. Не се предоставя 
финансиране за 
научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички 
държави членки. Не се финансира 
определена дейност в държава членка, 
в която тази дейност е забранена.

4. Ще бъдат подкрепяни 
изследователски дейности, имащи за 
цел разработването и подобряването 
на леченията, основаващи се на
човешки стволови клетки. По-
специално, ще бъдат подкрепяни 
научните изследвания на стволови 
клетки от пъпна връв, индуцирани 
плурипотентни стволови клетки и 
стволови клетки на възрастни като 
всевъзможни бъдещи алтернативи на 
ембрионалните стволови клетки.

Or. en

Обосновка

Измененията се основават на изменения 1 и 6, предложени от докладчика по 
становище, но отчитат, че е било взето решение становището да се ограничи 
стриктно до сферата на компетентност на комисията ENVI, която обхваща околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните. Правните и етични аспекти са в 
сферата на компетентност на комисията по правни въпроси. Поради това в 
предложението за изменение се избягва всякакво споменаване на етичния въпрос.

Изменение 134
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 

4. Ще бъдат подкрепяни 
изследователски дейности, имащи за 
цел разработването и подобряването 
на леченията, основаващи се на 
човешки стволови клетки. Могат да 
бъдат финансирани средства за научни 
изследвания относно човешки
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предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

ембрионални стволови клетки в 
зависимост както от съдържанието на 
научното предложение, така и от 
правната рамка на съответните държави 
членки. Не се предоставя финансиране 
за научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. en

Изменение 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно други видове
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. en

Изменение 136
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Научни изследвания с изпитвания 
върху животни, попадащи в обхвата 
на Директива 2010/63/ЕС относно 
защитата на животните, използвани 
за научни цели, подлежат на строг и 
прозрачен процес за преглед на 
етичната и научна стойност, 
включително пълно доказване на 
твърденията по отношение на 
приложимостта на животинските 
модели спрямо човека.

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за 
научни цели, се изисква подробна оценка на проекта, като при използването на 
животни се вземат предвид също и етични съображения. ЕС следва да финансира 
само научни изследвания с изпитвания върху животни, които са били подложени на 
строг и прозрачен процес за преглед на етичната и научна стойност.

Изменение 137
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по 
начин, който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по 
начин, който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително
структурните фондове и Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и МСП (COSME).

Or. en

Обосновка

Изменение, допълващо изменение 9 в проектостановището.
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Изменение 138
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Стратегическа координация

Комисията осигурява 
стратегическата координация на 
научноизследователските и 
иновационни дейности по „Хоризонт 
2020“ чрез създаване, при 
необходимост, на секторни 
управителни съвети, съставени от 
водещи изследователи, които 
предоставят съвети в процеса по 
определяне на приоритетите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури стратегическата координация, по-специално в области 
като здравеопазването, където иновационните цикли са много продължителни, 
надвишаващи дори времетраенето на настоящата програма. Комисията може да 
работи с водещи изследователи при определянето на приоритетите за финансиране 
по „Хоризонт 2020“.

Изменение 139
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
30 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
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базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. it

Обосновка

От стратегическо значение е участието на МСП в рамковата програма да бъде 
насърчено в много по-голяма степен, отколкото е предвидено от Комисията.

Изменение 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) добавена стойност на действието на 
съюзно равнище;

а) добавена стойност на действието на 
съюзно равнище, по-специално на 
трансевропейския му характер;

Or. en

Изменение 141
Yves Cochet, Jill Evans

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) потенциален мащаб на 
въздействието по отношение на 
третирането на обществените 
интереси, на устойчивостта или
промишлената конкурентоспособност;

Or. en
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Изменение 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подкрепа за създаването и 
укрепването на мрежи от асоциации 
на изследователи, пациенти и 
заинтересовани страни, с цел да се 
подобряват отношенията и обмена 
между тях, съответните сектори, 
институции и гражданското 
общество.

Or. en

Изменение 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Публично-частните 
партньорства ще бъдат финансирани 
чрез открити и конкурентни покани.

Or. en

Изменение 144
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки.

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между регионите на държавите членки, 
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преимуществено на такива, които са 
част от същия еврорегион или 
същата ЕГТС, създадена съгласно 
Регламент (ЕО) № 1082/2006.

Or. it

Изменение 145
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. Тези действия 
включват по-специално такива, 
които са предназначени да засилят 
капацитета за научни изследвания на 
развиващите се държави, както и 
действия на сътрудничество, като се 
фокусират върху техните конкретни 
нужди в области като 
здравеопазването, включително 
научните изследвания в областта на 
пренебрегваните болести, селското 
стопанство, рибарството и околната 
среда, и се изпълняват при 
адаптирани към техния капацитет 
финансови условия.

Or. fr

Изменение 146
Yves Cochet, Jill Evans



PE492.556v01-00 72/77 AM\905947BG.doc

BG

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.

Or. fr

Изменение 147
Petru Constantin Luhan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) 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, 
включително изследователи и 
участници с увреждания;

Or. en

Изменение 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) За да се опрости достъпът до 
информация и да се разработи 
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инструмент с цялата изисквана от 
научноизследователската общност 
информация, и имайки предвид 
нуждата от прозрачност, Cordis, 
като цифров инструмент, следва да 
бъде преразгледан и реформиран по по-
ясен и гъвкав начин. Новата програма 
Cordis следва да бъде завършена преди 
юни 2013 г.

Or. en

Обосновка

Понастоящем Cordis е една от най-сложните и трудни за работа програми. Ако 
искаме да направим по-лесен достъпа до информация за обществото, 
изследователите и дружествата, е необходимо да се преразгледа програмата, да се 
разшири информацията и достъпът до всички предложения и безвъзмездно 
предоставяни средства да бъде улеснен.

Изменение 149
Elena Oana Antonescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инициативи за насърчаване на 
диалога и дискусиите с обществеността 
по научни, технологични и иновационни 
въпроси, както и за възползване от 
социални медии и други иновативни 
технологии и методики.

д) инициативи за насърчаване на 
диалога и дискусиите с обществеността 
по научни, технологични и иновационни 
въпроси чрез въвличане на 
академичната общност, както и за 
възползване от социални медии и други 
иновативни технологии и методики, 
особено с цел да се спомогне за 
повишаване на обществената 
осведоменост относно ползите от 
научните изследвания и иновациите 
при посрещане на социалните 
предизвикателства.

Or. ro
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Изменение 150
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии, със 
сътрудничеството на съответните 
външни заинтересовани страни, напр.
пациентски организации. Това 
включва информация по междусекторни 
теми, като например устойчивост и 
изменение на климата, включително 
информация за размера на разходите във 
връзка с климата.

Or. en

Изменение 151
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, мореплавателски и морски 
изследвания, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.
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Изменение 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация и показатели по 
междусекторни теми, като например
отговорни научни изследвания и 
иновации, включително устойчивост и 
изменение на климата, включително 
информация за размера на разходите във 
връзка с климата.

Or. en

Изменение 153
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията извършва с помощта на 
независими експерти оценка на 
Европейския институт за иновации и 
технологии. Посоченият в член 6,
параграф 3 втори финансов транш за 
Европейския институт за иновации и 
технологии се предоставя след този 
преглед. При прегледа се оценява 
напредъкът на Европейския 
институт за иновации и технологии 
по всички от следните критерии:

заличава се
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i) степента на усвояване на 
средствата от първия транш 
съгласно член 6, параграф 3, като се 
прави разлика между сумата, 
използвана за развитието на ОЗИ от 
първата вълна и ефекта от 
първоначалното финансиране за 
втората вълна, и способността на 
Европейския институт за иновации и 
технологии да привлича средства от 
партньорите в общностите за знания 
и иновации, както и от частния 
сектор съгласно Регламент XX/2012 
[преработен регламент за EIT];
ii) договорения график за създаването 
на третата вълна от общности за 
знания и иновации и планираните 
финансови потребности на 
съществуващите такива съобразно 
тяхното специфично развитие; и
iii) приноса на Европейския институт 
за иновации и технологии и на 
общностите за знания и иновации по 
приоритета „Обществени 
предизвикателства“ и за 
конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 154
Anna Záborská

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
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Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на балансираното участие на жени и 
мъже. Освен това при оценяването се 
отчита приносът на мерките по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на равните възможности за жените 
и мъжете. Освен това при оценяването 
се отчита приносът на мерките по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.
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