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Изменение 53
Rolandas Paksas

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Докато чрез „Хоризонт 2020“ се 
определят общата цел на тази рамкова 
програма, приоритетите и общите 
насоки на конкретните цели и дейности, 
които трябва да бъдат осъществени, 
чрез специфичната програма следва да 
се определят конкретните цели и 
общото описание на дейностите, които 
са специфични за всяка от частите. 
Разпоредбите за изпълнението, 
изложени в „Хоризонт 2020“, се 
прилагат изцяло за тази специфична 
програма, включително тези, отнасящи 
се до етичните принципи.

(3) Докато чрез „Хоризонт 2020“ се 
определят общата цел на тази рамкова 
програма, приоритетите и общите 
насоки на конкретните цели и дейности, 
които трябва да бъдат осъществени, 
чрез специфичната програма следва да 
се определят конкретните цели и 
общото описание на дейностите, които 
са специфични за всяка от частите. 
Разпоредбите за изпълнението, 
изложени в „Хоризонт 2020“, се 
прилагат изцяло за тази специфична 
програма, включително тези, отнасящи 
се до етичните принципи.
Достъпността на информационните 
и комуникационните мероприятия, 
отнасящи се до „Хоризонт 2020“, 
включително оповестяването на 
подкрепените проекти и 
резултатите, изисква осигуряването 
на достъпни за всички формати. 
Достъпните формати включват, без 
да се ограничават само с това, 
уголемени шрифтове, Брайлова 
азбука, лесен за четене текст, аудио-, 
видео- и електронни формати.

Or. en

Изменение 54
Julie Girling

Предложение за решение
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се поддържат и укрепват 
водещите позиции на Съюза в 
промишлеността, е необходимо 
спешно да се стимулира 
изследователската и развойната 
дейност в частния сектор и 
инвестициите в иновации, да се 
насърчат изследователската дейност 
и иновациите с търговска цел и да се 
ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 
развитието на предприятията и 
икономическия растеж в бъдеще. 
Част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“ следва да подкрепя 
инвестиции във висококачествени 
научни изследвания и иновации в 
ключови базови технологии и други 
промишлени технологии, да улеснява 
достъпа до рисково финансиране за 
новаторски компании и проекти и да 
предоставя широка подкрепа от 
страна на Съюза за иновациите в 
малките и средни предприятия.

(Не се отнася за българския текст.) 

Or. en

Изменение 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се поддържат и укрепват 
водещите позиции на Съюза в 
промишлеността, е необходимо спешно 
да се стимулира изследователската и 
развойната дейност в частния сектор и 
инвестициите в иновации, да се 
насърчат изследователската дейност и 
иновациите с търговска цел и да се 

(8) С цел да се поддържат и укрепват 
водещите позиции на Съюза в 
промишлеността, особено в щадящата 
околната среда промишленост, е 
необходимо спешно да се стимулира 
изследователската и развойната дейност 
в частния сектор и инвестициите в 
иновации, да се насърчат 
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ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 
развитието на предприятията и 
икономическия растеж в бъдеще. Част ІІ
„Водещи позиции в промишлеността“ 
следва да подкрепя инвестиции във 
висококачествени научни изследвания и 
иновации в ключови базови технологии 
и други промишлени технологии, да 
улеснява достъпа до рисково 
финансиране за новаторски компании и 
проекти и да предоставя широка 
подкрепа от страна на Съюза за 
иновациите в малките и средни 
предприятия.

изследователската дейност и 
иновациите с търговска цел и да се 
ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 
развитието на предприятията и 
икономическия растеж в бъдеще. Част ІІ
„Водещи позиции в промишлеността“ 
следва да подкрепя инвестиции във 
висококачествени научни изследвания и 
иновации в ключови базови технологии 
и други промишлени технологии,
особено онези, които щадят околната 
среда, да улеснява достъпа до рисково 
финансиране за новаторски компании и 
проекти и да предоставя широка 
подкрепа от страна на Съюза за 
иновациите в малките и средни 
предприятия.

Or. lt

Изменение 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 



PE492.557v01-00 6/54 AM\905948BG.doc

BG

предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 
изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие.

предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 
изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие и за развитието 
на безопасни и иновативни общества.

Or. lt

Изменение 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Специфичната програма следва да 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите членки, както и други 
дейности на Съюза, които са 
необходими за целия набор 
стратегически усилия за изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“, както е 
изложено в съобщението на Комисията
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, по-конкретно чрез действия в 
области като политиката на сближаване, 
земеделието и развитието на селските 
райони, образованието и 
професионалното обучение, 
промишлеността, общественото 
здравеопазване, защитата на 

(15) Специфичната програма следва да 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите членки, както и други 
дейности на Съюза, които са 
необходими за целия набор 
стратегически усилия за изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“, както е 
изложено в съобщението на Комисията
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, по-конкретно чрез действия в 
области като политиката на сближаване, 
земеделието и развитието на селските 
райони, образованието и 
професионалното обучение, 
промишлеността, общественото 
здравеопазване, защитата на 
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потребителите, политиката по заетостта 
и социалната политика, енергетиката, 
транспорта, околната среда, 
изменението на климата, сигурността, 
морското дело и рибарството, 
сътрудничеството за развитие и 
политиката за разширяване и 
добросъседство.

потребителите, политиката по заетостта 
и социалната политика, енергетиката, 
транспорта, околната среда, 
изменението на климата, сигурността, 
морското дело и рибарството, 
сътрудничеството за развитие и 
политиката за разширяване и 
добросъседство. За насърчаване на 
иновациите и научните изследвания 
следва да се подкрепят 
взаимодействията между тези 
области на политика, тъй като 
опитът сочи, че в някои случаи 
проблемите на обществото могат да 
бъдат разрешени само с комплексни и 
интегрирани решения.

Or. lt

Изменение 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) Познание, наука и технологии. 
Науки за живота, здравеопазване, 
земя, околна среда, природни ресурси и 
продоволствена сигурност;

Or. en

Изменение 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) Социални, икономически и 
хуманитарни науки. Демографски 
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предизвикателства, образование, 
териториални въпроси, управление, 
култура, цифровo съдържаниe, 
хуманитарни науки, културно 
наследство и нематериални области 
на познанието;

Or. en

Изменение 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) засилване на трансфера на знания 
от научните изследвания и 
иновациите към всички равнища на 
образованието;

Or. en

Изменение 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ допринася за 
постигане на приоритета „Обществени 
предизвикателства“, определен в член 5, 
параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] чрез 
провеждане на научни изследвания, 
технологични разработки, 
демонстрационни и иновационни 
дейности със следните конкретни цели:

Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ допринася за 
постигане на приоритета „Обществени 
предизвикателства“, определен в член 5, 
параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] чрез 
провеждане на научни изследвания, 
технологични разработки, 
демонстрационни и иновационни 
дейности и разглеждане на свързаните 
с тях социално-икономически 
въпроси, със следните конкретни цели:
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Or. en

Изменение 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот;

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот и 
подобряване на решенията за 
запазване на самостоятелността на 
възрастните хора;

Or. en

Изменение 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) постигане на ефикасна и устойчива на 
изменението на климата икономика, 
както и устойчиво снабдяване със 
суровини, за да бъдат посрещнати 
нуждите на нарастващото световно 
население в рамките на устойчивата 
експлоатация на природните ресурси на 
планетата;

д) постигане на ефикасна и устойчива на 
изменението на климата и на 
въздействието на изменението на 
климата върху промяната на 
структурата на екосистемите
икономика, както и устойчиво 
снабдяване със суровини, за да бъдат 
посрещнати нуждите на нарастващото 
световно население в рамките на 
устойчивата експлоатация на 
природните ресурси на планетата;

Or. en

Изменение 64
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) приспособяване към 
предизвикателствата на 
отрицателното въздействие на 
изменението на климата, свързани с 
водния кръговрат, намаляването на 
биоразнообразието и управлението на 
природните ресурси;

Or. en

Изменение 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква ea) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) насърчаване на съгласувана 
взаимовръзка между градските и 
селските райони с цел подобряване на 
устойчивостта на околната среда;

Or. en

Изменение 66
Corinne Lepage

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква ea) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) установяване на 
научноизследователските нужди и 
приоритети със социално значение 
чрез създаване на платформи за 
диалог между гражданското 
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общество и изследователите и 
осигуряване на участието на 
гражданското общество при 
определянето, прилагането и 
оценката на 
научноизследователските програми в 
съответствие с 
предизвикателствата в обществото;

Or. en

Изменение 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква eб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) насърчаване на адаптирането на 
обществото и институциите към 
научните резултати и иновациите, 
демографските и климатичните 
изменения и други значими за 
обществото въпроси.

Or. en

Изменение 68
Corinne Lepage

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква eб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) оползотворяване на 
разнообразието от знания в 
обществото и допринасяне за 
осъществяване на социални иновации 
чрез подходи на отворена за участие 
научноизследователска дейност.

Or. en
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Изменение 69
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 6, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[„Хоризонт 2020“] финансовият пакет 
за изпълнение на специфичната 
програма е в размер на 86198 милиона 
EUR.

1. Финансовият пакет за изпълнение 
на специфичната програма следва да 
бъде в съответствие с член 6, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[„Хоризонт 2020“].

Or. it

Изменение 70
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не повече от 6 % от сумите, посочени 
в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] за 
части I, II и III на специфичната 
програма, се отделят за 
административни разходи на 
Комисията.

3. Не повече от 3 % от сумите, посочени 
в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] за 
части I, II и III на специфичната 
програма, се отделят за 
административни разходи на 
Комисията.

Or. it

Обосновка

Разходите за администрация и управление трябва да бъдат ограничавани, така че 
повече от ресурсите да бъдат насочени към усилия за изпълняване на целите, 
заложени в рамковата програма.
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Изменение 71
Chris Davies

Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работните програми за изпълнението на 
части I, ІІ и III, посочени в букви а), б) и 
в) на член 2, параграф 2, определят 
целите, които се преследват, очакваните 
резултати, метода на изпълнение и 
техния общ размер, включително 
ориентировъчна информация за 
разходите във връзка с климата, когато е 
уместно. Те съдържат също описание на 
действията, които ще се финансират, 
указание на сумите, разпределени за 
всяка дейност, ориентировъчен график 
на изпълнение, както и многогодишен 
подход и стратегически насоки за 
следващите години от изпълнението. За 
безвъзмездни средства те включват 
приоритетите, основните критерии за 
оценка и максималния размер на 
съфинансирането. В работните 
програми се дава възможност за 
прилагане на „възходящи“ подходи, 
насочени към постигането на целите по 
новаторски начини.

Работните програми за изпълнението на 
части I, ІІ и III, посочени в букви а), б) и 
в) на член 2, параграф 2, определят 
целите, които се преследват, очакваните 
резултати, метода на изпълнение и 
техния общ размер, включително 
ориентировъчна информация за 
разходите във връзка с климата, когато е 
уместно. Те съдържат също описание на 
действията, които ще се финансират, 
указание на сумите, разпределени за 
всяка дейност, ориентировъчен график 
на изпълнение, както и многогодишен 
подход и стратегически насоки за 
следващите години от изпълнението. За 
безвъзмездни средства те включват 
приоритетите, основните критерии за 
оценка и максималния размер на 
съфинансирането. В работните 
програми се дава възможност за 
прилагане на стратегически 
„низходящи“, както и „възходящи“ 
подходи, по целесъобразност, насочени 
към постигането на целите по 
новаторски начини.

Or. en

Обосновка

Докато слабо съгласуваният „възходящ“ подход е сравнително подходящ за някои 
области на научните изследвания, други изискват създаване на цялостна картина, 
стратегическо мислене и тясно „низходящо“ съгласуване. Засиленият акцент в 
„Хоризонт 2020“ върху биологията на системите и подобни научноизследователски 
подходи изисква да бъдат предвидени и „низходящи“ рамки.

Изменение 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Инструментите за връзка между 
научните изследвания и иновациите 
от една страна и структурните 
фондове от друга следва да бъдат 
въведени чрез програмите „Региони на 
знанието“ и „Интелигентна 
специализация“, като и двата 
инструмента следва да бъдат 
приложени в рамките на ЕНП, за да 
се създадат обективни показатели за 
равнищата на върховите 
постижения.

Or. en

Изменение 73
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на процедура, 
подготвена от специален комитет по 
подбора, за период от четири години, 
който може да бъде подновен 
еднократно. Процедурата по подбор и 
избраният кандидат се ползва с 
одобрението на научния съвет.

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на процедура, 
подготвена от специален комитет по 
подбора, за период от четири години, 
който може да бъде подновен 
еднократно. Процедурата по подбор и 
избраният кандидат се ползват с 
одобрението на научния съвет. Преди 
да бъде завършена процедурата, 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в който може да изрази становището 
си за избрания кандидат.

Or. it
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Обосновка

Процедурата по назначаване на председател на ЕСНИ трябва да бъде по-прозрачна. 

Изменение 74
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят е същевременно 
председател на научния съвет и
осигурява неговото ръководство и 
връзка със специализираната 
изпълнителна структура, и го 
представлява в света на науката.

Председателят е същевременно 
председател на научния съвет,
осигурява неговото ръководство и 
връзка със специализираната 
изпълнителна структура, отчита се 
пред Комисията за неговите 
дейности и го представлява в света на 
науката.

Or. it

Изменение 75
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет е съставен от учени, 
инженери и изследователи, ползващи се 
с добро име и подходящ опит, 
осигуряващи разнообразие на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности, 
независими от външни интереси.

Научният съвет е съставен от не по-вече 
от шестима членове, избрани 
измежду учени, инженери и 
изследователи, ползващи се с добро име 
и подходящ опит, осигуряващи 
разнообразие на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности, 
независими от външни интереси.

Or. it
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Изменение 76
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с
научния съвет, включително след 
консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до
Съвета.

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с
комитета по подбора, посочен в 
член 6, параграф 3, включително след 
консултация с научната общност,
Европейския парламент и Съвета.

Or. it

Обосновка

Процедурата по назначаване на членовете на научния съвет трябва да бъде по-
прозрачна.

Изменение 77
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 11 — параграф –1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–1. Решение № 2007/134/ЕО се отменя.

Or. it

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 6, параграф 1.

Изменение 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните предизвикателства пред 
обществото не са абстрактни и 
имат териториално измерение. Освен 
това, съобразно със значимостта на 
градската проблематика от гледна 
точка на творчеството, иновациите 
и социално-икономическото 
въздействие, съществува 
необходимост от специално 
разглеждане на градското и 
териториалното измерение.

Or. en

Изменение 79
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП.

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Този интегриран 
подход ще доведе до използването на 
около 30 % от техния общ бюджет за 
МСП.

Or. it

Обосновка

С цел да се осигури изпълнението на целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, от стратегическо значение е МСП да бъдат поощрени 
да участват в рамковата програма много повече, отколкото Комисията предлага.
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Изменение 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за решение
Приложение IІІ – точка 1 – подточка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. За да се опрости 
достъпът до информация и да се 
разработи инструмент с цялата 
изисквана от 
научноизследователската общност 
информация и като се има предвид 
необходимостта от прозрачност, 
Cordis, като цифров инструмент, 
следва да бъде преразгледан и 
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реформиран по по-ясен и по-гъвкав 
начин.

Or. en

Изменение 81
Chris Davies

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това редица целенасочени 
действия ще бъдат осъществени на 
базата на стратегически подход към 
международното сътрудничество, 
основано на взаимен интерес и взаимна 
изгода, и насърчаване на 
координирането, както и 
взаимодействие между инициативите на 
държавите членки. Това ще включва 
механизъм за подкрепа на съвместните 
покани за участие в търг и възможност 
за съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.

Освен това редица целенасочени 
действия ще бъдат осъществени на 
базата на стратегически „низходящ“
подход към международното 
сътрудничество, основано на взаимен 
интерес и взаимна изгода, и насърчаване 
на координирането, както и 
взаимодействие между инициативите на 
държавите членки. Това ще включва 
механизъм за подкрепа на съвместните 
покани за участие в търг и възможност 
за съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.

Or. en

Обосновка

Докато слабо съгласуваният „възходящ“ подход е подходящ за някои области на 
научните изследвания, други изискват създаване на цялостна картина, стратегическо 
мислене и тясно „низходящо“ съгласуване. Засиленият акцент в „Хоризонт 2020“ 
върху биологията на системите и подобни научноизследователски подходи изисква да 
бъдат предвидени и „низходящи“ рамки.

Изменение 82
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, по-предвидимите и 
важни за човека инструменти за 
изпитване на сигурността, оценка на 
риска и научни изследвания в 
областта на здравеопазването,
авангардните материали за леки 
превозни средства или разработването 
на промишлени процеси и продукти на 
биологична основа. Поради това ще се 
насърчава възникването на силни 
полезни взаимодействия между 
областта на обществените 
предизвикателства и разработването на 
общи базови и промишлени технологии. 
Това ще бъде изрично взето предвид 
при разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 83
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, фитогенетичните 
технологии, авангардните материали за 
леки превозни средства или 
разработването на промишлени процеси 
и продукти на биологична основа. 
Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
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предизвикателства.

Or. en

Изменение 84
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, съхраняването на енергийни 
запаси, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
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такова в областта на обществените 
предизвикателства.

базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Or. xm

Изменение 85
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи при формулирането на 
значимите научноизследователски 
проблеми, а също и в изпълнението да 
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точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

бъдат пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, в това число и организации на 
гражданското общество, а в много 
случаи ще наложи също действия, които 
обединяват финансиране за 
разработването на базови и промишлени
технологии с такова в областта на 
обществените предизвикателства.

Or. en

Изменение 86
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 
отговарят на определените критерии. 
Това може да включва партньорства в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, 
фотониката и роботиката, устойчивите 
процеси в промишлеността, 
производството на биологична основа, 
както и технологиите за сигурност при 
наблюдението на морските граници.

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 
отговарят на определените критерии. 
Това може да включва партньорства в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, 
фотониката и роботиката, устойчивите 
процеси в промишлеността, 
производството на биологична основа,
телемедицината и оборудването за 
домашно лечение, както и технологиите 
за сигурност при наблюдението на 
морските граници.

Or. sl

Изменение 87
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част I – точка 1.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на научния съвет следва да 
получават възнаграждение за 
извършените дейности под формата на 
хонорар и, когато е целесъобразно, на 
възстановяване на пътните разноски и
разноските за престой.

Членовете на научния съвет следва да 
получават възнаграждение за 
извършените дейности под формата на 
хонорар и, когато е целесъобразно, на 
възстановяване на 50 % от техните 
надлежно документирани пътни
разноски и разноски за престой.

Or. it

Обосновка

Трябва да се определи таван за възстановяване на пътните разноски и разноските за 
престой, за да се предотврати злоупотребата и да се гарантира, че не се разхищават 
средства.

Изменение 88
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част I – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на ЕСНИ се установява в 
Брюксел за срока на изпълнение на 
длъжността и посвещава голямата 
част от времето си на работата на 
ЕСНИ. Той/тя ще получава 
възнаграждение, съответстващо на 
възнагражденията на висшите 
ръководители в Комисията.

Председателят на ЕСНИ се установява в 
Брюксел за срока на изпълнение на 
длъжността. Той/тя ще получава 
възнаграждение, съответстващо на 
възнагражденията на висшите 
ръководители в Комисията.

Or. it

Изменение 89
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част I – точка 1.1 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет избира сред своите 
членове трима заместник-
председатели, който подпомагат
председателя в представителните му 
функции и организацията в нейната 
работа. Те могат да заемат също 
длъжността заместник-председател на 
Европейския съвет за научни 
изследвания.

Научният съвет избира сред своите 
членове заместник-председател, който
подпомага председателя в 
представителните му функции и 
организацията в нейната работа.
Заместник-председателят може да 
заема също длъжността заместник-
председател на Европейския съвет за 
научни изследвания.

Or. it

Изменение 90
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част I – точка 1.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тримата заместник-председатели ще 
получат подкрепа, за да се гарантира 
местна административна помощ на 
адекватно равнище в техните 
институти.

заличава се

Or. it

Обосновка

За да се гарантира, че не се разхищават средства, следва да се избягва 
административното дублиране.

Изменение 91
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част І – точка 1.1 - параграф 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на ЕСНИ и членовете 
на научния съвет изпълняват 
задълженията си на пълно работно 
време на изключително основание.

Or. it

Обосновка

За да се осигури прозрачност и независимост на ЕСНИ, трябва ясно да се установят 
правилата, въз основа на които той ще изпълнява своите професионални задължения.

Изменение 92
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част I – точка 1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на ЕСНИ ще се извършва 
от персонал, назначен за целта, 
включително служебни лица от
институциите на Съюза, когато е 
необходимо, и ще покрива само 
реалните административни нужди, за да 
гарантира стабилността и 
приемствеността, необходими за 
ефективното управление.

Управлението на ЕСНИ ще се извършва 
от служебни лица, които вече са на 
длъжност в институциите на Съюза, и 
ще покрива само реалните 
административни нужди, за да 
гарантира стабилността и 
приемствеността, необходими за 
ефективното управление.

Or. it

Обосновка

За да се гарантира, че не се разхищават средства, служебни лица, които вече са на 
длъжност в институциите на ЕС, следва да бъдат пренасочени към управлението на 
ЕСНИ с цел рационализация.

Изменение 93
Oreste Rossi



PE492.557v01-00 28/54 AM\905948BG.doc

BG

Предложение за решение
Приложение 1 – част І – точка 1.3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информира редовно програмния 
комитет относно изпълнението на 
дейностите на ЕСНИ.

– информира редовно програмния 
комитет, Европейския парламент и 
Съвета относно изпълнението на 
дейностите на ЕСНИ.

Or. it

Обосновка

За да се направят дейностите на ЕСНИ по-прозрачни и да се гарантира, че се 
контролират по-отблизо.

Изменение 94
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част I – подточка 2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските инициативи в 
рамките на тези предизвикателства са 
движени от науката, широкомащабни, 
мултидисциплинарни и структурирани 
около една визионерна обединяваща 
цел. Те се заемат с основните научни и 
технологични предизвикателства, 
изискващи сътрудничество между 
редица дисциплини, общности и 
програми. Научният прогрес следва да 
даде стабилна и широка основа за 
бъдещи технологични иновации и 
икономическа експлоатация, както и 
нови ползи за обществото. Техният 
широкообхватен характер и мащаб 
предполага, че те могат да бъдат 
осъществени единствено чрез 
обединени и дълготрайни усилия (с 
продължителност от порядъка на 10 
години).

Научноизследователските инициативи в 
рамките на тези предизвикателства са 
движени от науката, широкомащабни, 
мултидисциплинарни и структурирани 
около една визионерна обединяваща 
цел. Те се заемат с основните научни и 
технологични предизвикателства, 
изискващи сътрудничество между 
редица дисциплини, общности и 
програми и често пъти промяна на 
парадигмата при 
научноизследователските подходи. 
Научният прогрес следва да даде 
стабилна и широка основа за бъдещи 
технологични иновации и икономическа 
експлоатация, както и нови ползи за 
обществото. Техният широкообхватен 
характер и мащаб предполага, че те 
могат да бъдат осъществени единствено 
чрез обединени и дълготрайни усилия (с 
продължителност от порядъка на 10 
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години).

Or. en

Изменение 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение 1 – част II – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. В много 
новаторски продукти се използват 
едновременно няколко от тези 
технологии — в самия продукт или като 
съставни части. Всяка технология носи 
технологични новости, но когато се 
съчетаят няколко базови технологии, 
може да се стигне дори до технологичен 
скок. Развитието на междусекторни 
ключови базови технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии. 
Целенасочена подкрепа ще бъде 
предоставена на по-широкомащабни 
пилотни и демонстрационни проекти.

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, авангардните 
материали, усъвършенстваните 
производствени системи и 
екоиновациите. В много новаторски 
продукти се използват едновременно 
няколко от тези технологии — в самия 
продукт или като съставни части. Всяка 
технология носи технологични новости, 
но когато се съчетаят няколко базови 
технологии, може да се стигне дори до 
технологичен скок. Развитието на 
междусекторни ключови базови 
технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии. 
Целенасочена подкрепа ще бъде 
предоставена на по-широкомащабни 
пилотни и демонстрационни проекти.

Or. en

Изменение 96
Vittorio Prodi
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Предложение за решение
Приложение 1 – част II – точка 1 – параграф 9 – тире 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по-нататъшно развитие и 
прилагане на по-предвидими и важни 
за човека инструменти за изпитване 
на сигурността, оценка на риска и 
научни изследвания в областта на 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 97
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – Част ІІ – точка 1.1 – подточка 1.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с вградените 
интелигентни компоненти и системи. 
Това включва също микро-нано-био-
системи, органична електроника, 
интегрални елементи с голяма площ, 
поддържащи технологии за „интернет 
на нещата“ (ИН), включително 
платформи, поддържащи доставката на 
усъвършенствани услуги, интелигентни 
интегрирани системи, системи от 
системи и инженеринг на сложни 
системи.

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с вградените 
интелигентни компоненти и системи. 
Това включва също микро-нано-био-
системи, високопроизводителни ин 
витро инструменти, системи „човек 
на чип“ (human-on-a-chip), виртуални 
органи и други приложения на 
изчислителната биология на 
системите, органична електроника, 
интегрални елементи с голяма площ, 
поддържащи технологии за „интернет 
на нещата“ (ИН), включително 
платформи, поддържащи доставката на 
усъвършенствани услуги, интелигентни 
интегрирани системи, системи от 
системи и инженеринг на сложни 
системи.

Or. en
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Изменение 98
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.4 – подточка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н.).

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н.) и инструменти като 
експериментални и изчислителни 
методи, основани на биологията на 
човека, за да се гарантират по-
сигурни продукти за потребителите.

Or. en

Изменение 99
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.4 – подточка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
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промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н.).

промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията
(напр. бионанотехнология), ИКТ (напр. 
биоелектроника) и растителна и 
селскостопанска биотехнология. Тези 
и други авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове, 
фитогенетични технологии, и т.н.).

Or. en

Изменение 100
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.4 – подточка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти и процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване,
фитогенетични технологии, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна промишленост, преработка 
на скорбяла и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти и процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
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предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

Or. en

Изменение 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.4 – подточка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти и процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите;
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 

Тези действия имат двойна цел: да се 
позволи на европейската промишленост
(напр. химическа промишленост, 
здравеопазване, минно дело, енергетика, 
целулозно-хартиена, текстилна
промишленост, преработка на 
скорбяла, растителна продукция и 
хранително-вкусова промишленост) да 
разработва нови продукти и процеси, 
удовлетворяващи потребностите на
селското стопанство, рибарството,
промишлеността и обществото; и 
конкурентоспособни и подобрени 
алтернативи на настоящи продукти на 
базата на биотехнологиите; освен това, 
да се мобилизира потенциалът на 
биотехнологията за откриване, 
наблюдение, предотвратяване и 
премахване на замърсяването. Това 
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пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

включва научноизследователска и 
развойна дейност за ензимни и 
метаболични пътеки, разработване на 
биопроцеси, усъвършенствана 
ферментация, преработка както нагоре, 
така и надолу по веригата, изграждане 
на разбиране за динамиката на развитие 
на микробните общности. Това включва 
също дейности по разработването на 
прототипи за оценка на технико-
икономическата осъществимост на 
разработените продукти и процеси.

Or. en

Обосновка

Важно е да се добави биотехнология за растителната продукция, както и за селското 
стопанство и аквакултурите.

Изменение 102
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.4 – подточка 1.4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, растителна, 
селскостопанска, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
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биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

Or. en

Изменение 103
Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – част II – точка 1.4 – подточка 1.4.3. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства). Нови диагностични 
методи се подпомагат приоритетно, 
когато е налице или има вероятност 
да бъде разработена превенция или 
диагностика за засегнатия пациент.

Or. de

Изменение 104
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.4 – подточка 1.4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. биология на 
системите, геномика, метагеномика, 
протеомика, феномика, молекулярни 
инструменти), които осигуряват водещи 
позиции и конкурентно предимство в 
голям брой икономически сектори. Това 
включва аспекти като подкрепа и 
разработване на биоресурси с 
оптимизирани свойства и приложения, 
надхвърлящи границите на 
конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр.
фармацевтична диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства, по-здрави растения и 
животни за здравословно хранене).

Or. en

Изменение 105
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.5 – подточка 1.5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаляване на потреблението на 
енергия и емисиите на CO2 чрез 
разработване и внедряване на устойчиви 
строителни технологии, прилагане и 
разгръщане на мерки за внедряване на 
енергийно ефективни системи и 

Увеличаване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на CO2 чрез разработване и 
внедряване на устойчиви строителни 
технологии, прилагане и разгръщане на 
мерки за внедряване на енергийно 
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материали в новите, модернизираните и 
обновените сгради. Съображения 
относно жизнения цикъл и 
нарастващото значение на концепциите 
за проектиране, строителство и 
експлоатация ще бъдат от ключово 
значение за овладяването на 
предизвикателството на прехода към 
сгради с почти нулево потребление на 
енергия в Европа до 2020 г. и за 
реализиране на енергийноефективни 
райони с участието на широк кръг 
заинтересовани страни.

ефективни системи и материали в 
новите, модернизираните и обновените 
сгради. Съображения относно жизнения 
цикъл и нарастващото значение на 
концепциите за проектиране, 
строителство и експлоатация ще бъдат 
от ключово значение за овладяването на 
предизвикателството на прехода към 
сгради с почти нулево потребление на 
енергия в Европа до 2020 г. и за 
реализиране на енергийноефективни 
райони с участието на широк кръг 
заинтересовани страни.

Or. it

Изменение 106
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.5 – подточка 1.5.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия, 
стъкло или цветни метали и стомана 
чрез драстично подобряване на 
енергийната и ресурсната ефективност и 
намаляване на въздействието върху 
околната среда на подобни промишлени 
дейности. Вниманието ще бъде 
насочено към разработването и 
валидирането на базови технологии за 
иновативни вещества, материали и 
технологични решения за 
нисковъглеродни продукти и по-малко 
енергоемки процеси и услуги по 
веригата за създаване на стойност, както 
и към внедряването на производствени 
технологии и техники със свръхниски 
въглеродни емисии с цел конкретно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове.

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия, 
стъкло или цветни метали и стомана 
чрез драстично подобряване, при 
поносими разходи, на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието върху околната среда 
на подобни промишлени дейности. 
Вниманието ще бъде насочено към 
разработването и валидирането на 
базови технологии за иновативни 
вещества, материали и технологични 
решения за нисковъглеродни продукти 
и по-малко енергоемки процеси и 
услуги по веригата за създаване на 
стойност, както и към внедряването на 
производствени технологии и техники 
със свръхниски въглеродни емисии с 
цел конкретно намаляване на емисиите 
на парникови газове.
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Or. it

Изменение 107
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 1.5 – подточка 1.5.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия, 
стъкло или цветни метали и стомана 
чрез драстично подобряване на 
енергийната и ресурсната ефективност и 
намаляване на въздействието върху 
околната среда на подобни промишлени 
дейности. Вниманието ще бъде 
насочено към разработването и 
валидирането на базови технологии за 
иновативни вещества, материали и 
технологични решения за 
нисковъглеродни продукти и по-малко 
енергоемки процеси и услуги по 
веригата за създаване на стойност, както 
и към внедряването на производствени 
технологии и техники със свръхниски 
въглеродни емисии с цел конкретно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове.

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия,
строителство, стъкло или цветни 
метали и стомана чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието върху околната среда 
на подобни промишлени дейности. 
Вниманието ще бъде насочено към 
разработването и валидирането на 
базови технологии за иновативни 
вещества, материали и технологични 
решения за нисковъглеродни продукти 
и по-малко енергоемки процеси и 
услуги по веригата за създаване на 
стойност, както и към внедряването на 
производствени технологии и техники 
със свръхниски въглеродни емисии с 
цел конкретно намаляване на емисиите 
на парникови газове.

Or. en

Изменение 108
Richard Seeber

Предложение за решение
Приложение 1 – част II – точка 1.5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5а. Екоиновации
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1.5.1 Специфична цел за екоиновации
Специфичната цел на екоиновациите 
е да се насърчи иновативната 
европейска промишленост и 
общността на иновациите, която 
целенасочено създава нови продукти, 
процеси и услуги, осигуряващи зелен 
растеж и екологични ползи, и която е 
призната за световен лидер. Целта е 
да се подобри ефективността на 
ресурсите, намаляването на 
екологичните въздействия, да се 
предотврати замърсяването (на 
водата) и/или да се постигне по-
ефективно, резултатно и отговорно 
използване на природните ресурси.
1.5.2 Обосновка и добавена стойност 
за Съюза
Промишленото лидерство в 
областта на екоиновациите ще 
доведе до по-добри екологични 
постижения и устойчивост на 
цялата икономика, бидейки 
същевременно икономически 
ефективно и благотворно за 
предприятията и обществото като 
цяло — за населението както в 
селата, така и в градовете. 
Световният пазар (2020) на 
екологични индустрии се развива с 
бързи темпове и този 
предприемачески сектор на ЕС вече 
бележи бърз растеж: екологичните 
индустрии на ЕС често са световни 
лидери. „Хоризонт 2020“ трябва да 
надгражда върху този факт. 
Екоиновациите трябва да навлязат 
във всички сектори на икономиката и 
обществото, като създават основа за 
значително конкурентно предимство 
на Европа, за да се изправи пред 
предизвикателството на 
устойчивостта. Поради това 
екоиновациите представляват 
ключова базова технология.
Екологичните индустрии са белязани 
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от присъствието на голям брой 
малки и средни предприятия (МСП). 
Тези стопански единици обхващат 
приблизително половината от 
общата трудова заетост. 
Следователно МСП, в партньорство с 
по-големите промишлени партньори, 
трябва да играят все по-голяма роля в 
иновативните нови технологии и 
решения и при тяхното прилагане.
Ключовите източници на иновации са 
свързващото звено между 
екоиновациите и други базови 
технологии, преди всичко ИКТ 
(наблюдение и сензорно отчитане) и 
нанотехнологиите.
1.5.3 Общи насоки за действие
Екоиновациите представляват 
всякаква форма на иновации, 
произтичаща от или целяща 
значителен и очевиден напредък към 
целите на устойчивото развитие 
посредством намаляване на 
въздействието върху околната среда, 
увеличаване на устойчивостта 
спрямо екологичния натиск или 
постигане на по-ефективно и 
отговорно използване на природните 
ресурси.
Екоиновативните дейности са 
насочени към устойчиви иновации в 
рамките на и между следните 
области:
а) зелени енергийни доставки
б) енергийна ефективност
в) ефективност на материалите
г) зелена мобилност
д) вода
е) отпадъци.

Or. en
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Изменение 109
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІ – точка 2.2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Капиталов механизъм (Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 110
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част II – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът предвижда също 
възможност за инвестиции във фазите 
на разширяване и растеж във връзка с 
капиталовия механизъм за растеж (EFG) 
по Програмата за конкурентоспособност 
на предприятия и МСП (това включва 
фондове, инвестирани във фондове, с 
широка база от инвеститори като 
частни, институционални и 
стратегически инвеститори, както и 
национални публични и полупублични 
финансови институции).  Във втория 
случай инвестициите от капиталовия 
механизъм на „Хоризонт 2020“ не 
надхвърлят 20 % от общото 
финансиране на ЕС, освен в случаи на 
многостепенни фондове, при които 
участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 

Механизмът предвижда също 
възможност за инвестиции във фазите 
на разширяване и растеж във връзка с 
капиталовия механизъм за растеж (EFG) 
по Програмата за конкурентоспособност 
на предприятия и МСП (това включва 
фондове, инвестирани във фондове, с 
широка база от инвеститори като 
частни, институционални и 
стратегически инвеститори, както и 
национални публични и полупублични 
финансови институции).  Във втория 
случай инвестициите от капиталовия 
механизъм на „Хоризонт 2020“ не 
надхвърлят 30 % от общото 
финансиране на ЕС, освен в случаи на 
многостепенни фондове, при които 
участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
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механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 20 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 30 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

Or. it

Изменение 111
Edite Estrela

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието, намалява 
уврежданията, зависимостта и
социалното изключване и е ефективно 
по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Or. en

Изменение 112
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори на 
молекулярно равнище, от наличието на 
ефективни средства за профилактика, 
например ваксини, от ефективния 
надзор на здравето и заболяванията и от 
подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг.

Or. en

Изменение 113
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от
научните изследвания в областта на 
първичната и вторичната 
профилактика, от наличието на 
ефективни средства за профилактика, 
например ваксини, от ефективния 
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за скрининг. надзор на здравето и заболяванията и от 
подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг.

Or. en

Изменение 114
Christel Schaldemose

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, в това 
число затлъстяването, което е една
от основните причини за множество 
хронични заболявания, от наличието 
на ефективни средства за профилактика, 
например ваксини, от ефективния 
надзор на здравето и заболяванията и от 
подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг.

Or. da

Изменение 115
Alda Sousa

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен 
на данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
от реалния свят също са от съществено 
значение, както и пренасянето на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на клинични 
изпитвания.

Резултатните усилия за 
предотвратяване, диагностициране,
управление, обслужване и лечение на 
болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективното 
събиране и обмен на данни и връзката 
на тези данни с широкомащабни 
кохортни проучвания от реалния свят 
също са от съществено значение, както 
и своевременното пренасяне на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на клинични 
изпитвания и чрез подкрепа за 
медицинските научни изследвания, 
насочени към следдиагностичната 
фаза на заболяването, и за 
транслационните научни 
изследвания.

Or. pt

Изменение 116
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси (например 
молекулярните пътища) и 
въздействие, както и на факторите за 
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данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
от реалния свят също са от съществено 
значение, както и пренасянето на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на клинични 
изпитвания.

добро здраве и благосъстояние. 
Ефективният обмен на данни и връзката 
на тези данни с широкомащабни 
кохортни проучвания от реалния свят 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, по-специално чрез 
провеждането на клинични изпитвания.

Or. en

Изменение 117
Christel Schaldemose

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
от реалния свят също са от съществено 
значение, както и пренасянето на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на клинични 
изпитвания.

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни, стандартизираната обработка 
на данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
от реалния свят също са от съществено 
значение, както и пренасянето на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на клинични 
изпитвания.

Or. da

Изменение 118
Julie Girling
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да бъде обърнато внимание на 
празнотите в научните изследвания в 
областта на инфекциозните, 
свързаните с бедността, редките и 
пренебрегваните заболявания чрез 
изследователски и иновативни 
дейности.

Or. en

Изменение 119
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение I – част III – точка 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спрямо празнотите в научните 
изследвания в областта на заразните, 
свързаните с бедността и 
пренебрегваните заболявания трябва 
да се прилагат 
научноизлседователски и иновативни 
дейности, съобразени с нуждите на 
пациентите. Чрез подкрепата на 
иновативни световни партньорства 
за развитие на инструменти за 
превенция, диагностика, лечение и 
телемедицина ще може да се ускори 
прилагането на високите научни 
постижения, а Съюзът ще може да 
спази своите световни ангажименти.

Or. sl

Изменение 120
Edite Estrela
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Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално, икономическо и 
душевно благосъстояние.

Or. en

Изменение 121
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение I – част III – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
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здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане 
на решения в областта на 
профилактиката и лечението, за 
определяне и оказване на подкрепа на 
разпространяването на най-добри 
практики в сектора на здравеопазването 
и в подкрепа на интегрираните 
медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за ускоряване на процеса на вземане на 
решения и повишаване на 
осведомеността в областта на 
профилактиката на заболяванията и 
лечението, за определяне и оказване на 
подкрепа на разпространяването на най-
добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

Or. sl

Изменение 122
Edite Estrela

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и профилактиката. 
Това ще позволи разработването на 
всеобхватни показатели за състоянието 
на здравето и благосъстоянието в 
рамките на Съюза. Ще бъдат проучени 
екологични, поведенчески
(включително начин на живот), 
социално-икономически и генетични 
фактори в най-широкия смисъл. 
Подходите ще включват дългосрочни 
проучвания по кохорти и свързването на 

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и профилактиката. 
Това ще позволи разработването на 
всеобхватни показатели за състоянието 
на здравето и благосъстоянието в 
рамките на Съюза. Ще бъдат проучени 
екологични, поведенчески
(включително начин на живот), 
социално-икономически (включително 
професионални рискови елементи) и 
генетични фактори в най-широкия 
смисъл. Подходите ще включват 
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техните данни с данните, получени от 
биологичните научни изследвания и 
чрез други методи.

дългосрочни проучвания по кохорти и 
свързването на техните данни с данните, 
получени от биологичните научни 
изследвания и чрез други методи.

Or. en

Изменение 123
Антония Първанова

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и профилактиката. 
Това ще позволи разработването на 
всеобхватни показатели за състоянието 
на здравето и благосъстоянието в 
рамките на Съюза. Ще бъдат проучени 
екологични, поведенчески
(включително начин на живот), 
социално-икономически и генетични 
фактори в най-широкия смисъл. 
Подходите ще включват дългосрочни 
проучвания по кохорти и свързването на 
техните данни с данните, получени от 
биологичните научни изследвания и 
чрез други методи.

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и профилактиката. 
Това ще позволи разработването на 
всеобхватни показатели за състоянието 
на здравето и благосъстоянието в 
рамките на Съюза. Ще бъдат проучени 
екологични, поведенчески
(включително начин на живот), 
социално-икономически и генетични 
фактори в най-широкия смисъл, както 
и въздействието и ползите в 
краткосрочен и дългосрочен план от 
съответните грижи в областта на 
общественото здраве. Подходите ще 
включват дългосрочни проучвания по 
кохорти и свързването на техните данни 
с данните, получени от биологичните 
научни изследвания и чрез други 
методи.

Or. en

Изменение 124
Vittorio Prodi
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни. 
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори. 
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани и важни за човека научни 
изследвания в областта на 
здравеопазването, изпитването на 
сигурността и оценката на риска 
(заменящи в крайна сметка 
използването на животни),
молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда
и за изясняване на пътищата на 
болестите у човека и токсичността, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни. 
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение важни за човека
биомаркери, основани на биологичните 
науки и епигенетиката, човешкия 
биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори. 
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

Or. en
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Изменение 125
Christel Schaldemose

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни. 
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори. 
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на вещества, 
налични в потребителските и 
хранителните продукти, които 
нарушават ендокринната система, и 
на начините на действие на химикали, 
комбинирано излагане на замърсяване и 
други стресови фактори, свързани с 
околната среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни. 
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори. 
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

Or. da

Изменение 126
Edite Estrela
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По този начин могат да бъдат оценени 
съществуващите и планираните 
политики и програми и да бъде 
предоставена политическа подкрепа. По 
същия начин могат да бъдат 
разработени промени в поведението, 
профилактични и образователни 
програми, включително такива, 
отнасящи се до здравната грамотност в 
областта на храненето, ваксинирането и 
други първични грижи.

По този начин могат да бъдат оценени 
съществуващите и планираните 
политики и програми и да бъде 
предоставена политическа подкрепа. По 
същия начин могат да бъдат 
разработени промени в поведението, 
профилактични и образователни 
програми, включително такива, 
отнасящи се до здравната грамотност в 
областта на храненето, ваксинирането и 
други първични грижи. Също така 
може да бъде развит подходът на 
здравеопазване във всички политики 
(като тези, които се занимават с 
околната среда и работното място), 
с цел да бъдат намалени рисковите 
фактори.

Or. en

Изменение 127
Антония Първанова

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По този начин могат да бъдат оценени 
съществуващите и планираните 
политики и програми и да бъде 
предоставена политическа подкрепа. По 
същия начин могат да бъдат 
разработени промени в поведението, 
профилактични и образователни 
програми, включително такива, 
отнасящи се до здравната грамотност в 
областта на храненето, ваксинирането и 
други първични грижи.

По този начин могат да бъдат оценени 
съществуващите и планираните 
политики и програми и да бъде 
предоставена политическа подкрепа. По 
същия начин могат да бъдат 
разработени промени в поведението, 
профилактични и образователни 
програми, включително такива, 
отнасящи се до здравната грамотност, 
особено в областта на храненето, 
ваксинирането и други първични грижи.

Or. en
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