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Изменение 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Науката за и с обществото, насочена 
към създаването на възможност 
всички обществени участници да си 
взаимодействат в иновационния 
цикъл, увеличава качеството, 
значението, приемливостта и 
устойчивостта на иновационните 
резултати чрез интегриране на
интересите и ценностите на 
обществото.

Or. en

Изменение 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нов инструмент: въвеждане на ясна 
програма за трансфер на научни, 
изследователски и иновационни 
постижения към образователното 
съдържание на всички равнища, 
както и за приспособяване на 
технологиите с цел тяхното 
оползотворяване.

Or. en

Изменение 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Приложение І – Част II. Приоритет „Водещи позиции в промишлеността“–
буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

а) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали,
екоиновациите, биотехнологията, 
усъвършенстваните технологии за 
производство и преработка, както и 
космическите технологии. Ударението 
ще се постави върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. en

Изменение 158
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част II Приоритет „Водещи позиции в промишлеността“–
параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 30 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

Or. it
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Обосновка

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

Изменение 159
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“– параграф 
1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски
изследвания и биоикономика;

б) продоволствена сигурност, качество 
и безопасност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания 
и биоикономика;

Or. en

Изменение 160
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“–
параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата, с 
околната среда, ресурсна ефективност 
и съхранение, устойчиво използване на
суровини;

Or. en

Изменение 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“–
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параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата,
управление на водите, ресурсна 
ефективност и суровини;

Or. en

Изменение 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“–
параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата и 
водите, ресурсна ефективност и 
суровини;

Or. en

Изменение 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“–
параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) култура и нематериални области 
на познанието.

Or. en

Изменение 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“–
параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) интелигентни градове и културно 
наследство.

Or. en

Изменение 165
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“–
параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всяко обществено 
предизвикателство приоритетите и 
целите на научните изследвания ще 
бъдат определяни прозрачно и с 
отвореност към участие посредством 
балансирано включване на участници, 
в това число научната общност, 
изследователи (също и от по-малки 
изследователски организации), 
публичния сектор, частния сектор, и 
по-специално МСП, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, според 
целесъобразността; по-специално 
Комисията ще създаде специални 
платформи за диалог между 
гражданите и организациите на 
гражданското общество, от една 
страна, и изследователите, от друга, 
по приоритетите в научните 
изследвания, в съответствие с 
обществените предизвикателства.

Or. en
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Изменение 166
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – Част III. Приоритет „Обществени предизвикателства“–
параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 167
Anna Záborská

Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 

(Не се отнася до българския текст.)  
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постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, 
стабилността и несложността 
както за заявителите, така и за 
прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и 
доусъвършенства реномираната в 
световен мащаб система на ERC за 
партньорска проверка, която се 
основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC 
продължава своите собствени 
стратегически изследвания за 
подготовка и подкрепа на дейностите 
си, поддържа тесни контакти с 
научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми 
чрез своите дейности да допълва 
научни изследвания, осъществявани 
на други равнища.

Or. en

Изменение 168
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 2.1 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа, в това число 
разширяването на разбирането за 
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дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

пътищата на болестта и 
токсичността при човека и 
прилагането на целесъобразни за 
човека клетъчни, геномични и 
компютърни инструменти и 
технологии в стратегиите на ЕС за 
научните изследвания в сферата на 
здравеопазването и за оценката на 
риска, като се цели разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото чрез 
предоставяне на гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и чрез възприемане на
иновативни изследователски практики.

Or. en

Изменение 169
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение 1 – част I – точка 2.3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) чрез насърчаване на оригинални идеи 
във връзка с БНТ („разкриване на БНТ“) 
се подкрепят зачатъчни научни и 
технологични изследвания относно 
основите за принципно нови бъдещи 
технологии чрез нарушаване на 
сегашните модели и смело навлизане в 
непознати области. Чрез процес на 
подбор „отдолу нагоре“, който е широко 
отворен за всякакви идеи за научни 
изследвания, се изгражда разнообразен 
набор от целеви проекти. От ключово 
значение ще бъде ранното откриване на 
многообещаващи нови области, 
развития и тенденции заедно с 
привличането в 
научноизследователските и 
иновационните дейности на нови 

а) чрез насърчаване на оригинални идеи 
във връзка с БНТ („разкриване на БНТ“) 
се подкрепят нововъзникващи научни и 
технологични изследвания относно 
основите за принципно нови бъдещи 
технологии чрез нарушаване на 
сегашните модели, като използването 
на животински модели в 
биомедицинските изследвания или за 
тестване на химични вещества за 
вредни последици върху човешкото 
здраве, и смело навлизане в непознати 
области. Чрез процес на подбор „отдолу 
нагоре“, който е широко отворен за 
всякакви идеи за научни изследвания, се 
изгражда разнообразен набор от целеви 
проекти. От ключово значение ще бъде 
ранното откриване на многообещаващи 
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участници с голям потенциал; нови области, развития и тенденции 
заедно с привличането в 
научноизследователските и 
иновационните дейности на нови 
участници с голям потенциал;

Or. en

Обосновка

Научните изследвания в ЕС следва да подкрепят промяната на моделите при 
биомедицинските изследвания и тестването на токсичността от опити с животни 
към съвременно тестване на токсичността, присъщо за ХХІ век. Постиженията в 
молекулярната биология, биотехнологиите и други области проправят пътя за 
значителни подобрения в начина, по който учените могат да оценяват рисковете за 
здравето от потенциално токсични химични вещества. Тези постижения могат да 
ускорят тестването за токсичност, да го направят по-евтино и по-пряко свързано с 
излагането на човека на вредни въздействия.

Изменение 170
Anna Záborská

Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 
кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равенството между 
половете, високото качество и 
надеждността на заетостта и условията 
за работа плюс признанието са особено 
важни аспекти, които трябва да бъдат 
гарантирани по съгласуван начин в цяла 
Европа.

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 
кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равните 
възможности за мъжете и жените в 
научноизследователската дейност, 
високото качество и надеждността на 
заетостта и условията за работа плюс 
признанието са особено важни аспекти, 
които трябва да бъдат гарантирани по 
съгласуван начин в цяла Европа.
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Or. en

Изменение 171
Anna Záborská

Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито единствено с финансиране от 
Съюза, нито отделните държави членки 
са в състояние да се справят с това 
предизвикателство. Макар държавите 
членки да проведоха реформи за 
подобряване на своите висши учебни 
заведения и за модернизиране на 
техните системи за обучение, 
напредъкът все още е неравномерен в 
рамките на Европа, като съществуват 
големи различия между държавите. 
Общо взето, научното и технологичното 
сътрудничество между публичния и 
частния сектор в Европа като цяло 
остава слабо. Същото е положението и с
равенството на половете и усилията 
за привличане на студенти и 
изследователи извън европейското 
научноизследователско пространство. 
Понастоящем около 20 % от 
докторантите в Европейския съюз са 
граждани на трети държави, докато в 
САЩ 35 % са от чужбина. За 
ускоряване на промяната се налага 
стратегически подход на съюзно 
равнище с обхват отвъд националните 
граници. От решаващо значение е 
финансирането от страна на Съюза за 
създаване на стимули и насърчаване за 
крайно необходимите структурни 
реформи.

Нито единствено с финансиране от 
Съюза, нито отделните държави членки 
са в състояние да се справят с това 
предизвикателство. Макар държавите 
членки да проведоха реформи за 
подобряване на своите висши учебни 
заведения и за модернизиране на 
техните системи за обучение, 
напредъкът все още е неравномерен в 
рамките на Европа, като съществуват 
големи различия между държавите. 
Общо взето, научното и технологичното 
сътрудничество между публичния и 
частния сектор в Европа като цяло 
остава слабо. Същото е положението и с
равните възможности за мъжете и
жените в научноизследователската 
дейност и усилията за привличане на 
студенти и изследователи от двата 
пола извън европейското 
научноизследователско пространство. 
Понастоящем около 20 % от 
докторантите в Европейския съюз са 
граждани на трети държави, докато в 
САЩ 35 % са от чужбина. За 
ускоряване на промяната се налага 
стратегически подход на съюзно 
равнище с обхват отвъд националните 
граници. От решаващо значение е 
финансирането от страна на Съюза за 
създаване на стимули и насърчаване за 
крайно необходимите структурни 
реформи.

Or. en
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Изменение 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се състои в
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Пълна 
гъвкавост по отношение на 
продължителността, приемащата 
институция, броя на стажантите 
ще бъде възможна в рамките на 
цялостно договорената мрежа на 
приемащите организации и финансов 
обем на даден проект. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Or. en

Изменение 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Приложение І – част І – точка 4.3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3а. Създаване на база данни за 
резултатите от научните 
изследвания и иновациите
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Целта е да се създаде база данни с 
резултатите от научните 
изследвания и иновациите и да се 
осигури достъп до нея. Тя ще бъде на 
разположение за международно 
сътрудничество. И 
научноизследователските екипи, и 
предприятията ще добавят 
съдържания в тази база данни, за да 
спомогнат за създаването на пазар на 
иновациите и сътрудничеството и да 
насърчат срещите между 
потенциални партньори.

Or. en

Изменение 174
Vittorio Prodi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се изградят и 
поддържат водещи позиции при 
базовите технологии, космическите 
изследвания и иновациите, които са в 
основата на конкурентоспособността на 
редица съществуващи и 
нововъзникващи отрасли и сектори.

Конкретната цел е да се изградят и 
поддържат водещи позиции при 
базовите технологии, космическите 
изследвания и иновациите, които са в 
основата на конкурентоспособността на 
редица съществуващи и 
нововъзникващи отрасли и сектори, в 
това число и водещи позиции чрез 
финансиране на научни изследвания в 
областта на здравеопазването, за да 
се развият важни за човека 
изследвания, като биологични 
изследвания, компютърни и други 
новаторски инструменти и 
технологии без използване на 
животни, с цел все по-точното 
определяне на пътищата на 
болестта при човека като основа за 
разработването на лекарства и 
изпитванията за безопасност.

Or. en
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Изменение 175
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Световната бизнес среда бързо се 
променя и целите на стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
пораждат предизвикателства и 
възможности за европейската 
промишленост. Европа трябва да ускори 
иновационния процес на 
оползотворяване на придобитото знание 
за усъвършенстване на съществуващи
продукти, услуги и пазари; и за 
създаване на нови такива. Иновациите 
следва да се използват не само 
технологично, а възможно най-широко, 
като се обхванат и стопански, 
организационни и социални аспекти.

Световната бизнес среда бързо се 
променя и целите на стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
пораждат предизвикателства и 
възможности за европейската 
промишленост. Европа трябва да ускори 
иновационния процес на 
оползотворяване на придобитото знание 
за усъвършенстване на качеството и 
устойчивостта на съществуващите
продукти, услуги и пазари; и за 
създаване на нови такива. Иновациите 
следва да се използват не само 
технологично, а възможно най-широко, 
като се обхванат и стопански, 
организационни и социални аспекти.

Or. en

Изменение 176
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени от промишлени предприятия
заедно с научноизследователската 
общност и ориентирани до голяма 
степен към привличането на инвестиции 

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени заедно с промишлени 
предприятия, научноизследователската 
общност и други заинтересовани 
организации като организации на 
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от частния сектор. гражданското общество; дейностите 
ще целят не само посрещането на 
общите нужди и интереси в 
конкретния сектор, но и подкрепа за 
провеждане на целите на 
политиките в тези конкретни 
сектори; дейностите ще бъдат
ориентирани до голяма степен към 
привличането на инвестиции от частния 
сектор.

Or. en

Изменение 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1 – параграф 8 „Интегриран подход към 
ключовите базови технологии“

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
системи22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост. Един интегриран 
подход, спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 

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 
екоиновациите22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост. Един интегриран 
подход, спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
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продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en

Обосновка

Промишлените водещи позиции в областта на екоиновациите ще доведат до по-добри 
екологични постижения и устойчивост в цялата икономика, като същевременно ще 
покажат своята икономическа ефективност и благотворно въздействие върху 
предприятията и обществото — от гражданите в селата до тези в градовете като 
цяло. Световният пазар (2020) за екопромишлености се развива с бързи темпове и 
този предприемачески сектор на ЕС вече бележи бърз растеж: „Хоризонт 2020“ 
трябва да надгражда върху този факт. Екоиновациите трябва да навлязат във всички 
сектори на стопанството и обществото, като създават основа за значително 
конкурентно предимство на Европа, за да се изправи тя пред предизвикателството на 
устойчивостта. Поради това екоиновациите представляват ключова базова 
технология.

Изменение 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1 – параграф 8 „Интегриран подход към 
ключовите базови технологии“

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии
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(КБТ):като такива са определени микро-
и наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост. Един интегриран 
подход, спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

(КБТ):като такива са определени микро-
и наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост. Един интегриран 
подход, спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването, селското 
стопанство и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 
КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en

Обосновка

Съществува огромен потенциал в прилагането на ключови и междусекторни 
технологии в селското стопанство, най-вече чрез производствените селскостопански 
предприятия, които играят основна роля в насърчаването на 
конкурентоспособността на европейското селско стопанство.



AM\906315BG.doc 19/77 PE492.608v01-00

BG

Изменение 179
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства.
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи 
различни гледни точки. В някои случаи 
това ще изисква и действия, които са 
съвместно финансирани по линия на 
базовите и промишлените технологии, 
от една страна, и на обществените 
предизвикателства — от друга. Това ще 
включва съвместно финансиране за 
публично-частни партньорства, 
насочени към разработване на 
технологии и тяхното прилагане в 
отговор на обществени 
предизвикателства.

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства. 
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи
различни гледни точки, в това число и 
гражданското общество. В някои 
случаи това ще изисква и действия, 
които са съвместно финансирани по 
линия на базовите и промишлените 
технологии, от една страна, и на 
обществените предизвикателства — от 
друга. Това ще включва съвместно 
финансиране за публично-частни 
партньорства и за партньорства с 
организации на гражданското 
общество, насочени към разработване 
на технологии и иновации и тяхното 
прилагане в отговор на обществени 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.1.3 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) усъвършенствани роботи и 
технологии, приложени в областта 
на здравеопазването и уврежданията;

Or. en

Обосновка

Усъвършенстваните технологии като роботите са ключов фактор в 
здравеопазването.

Изменение 181
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.1.3 – буква е) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) подобряване на енергийната 
ефективност на ИКТ.

Or. en

Изменение 182
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.1 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се осигурят
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулира
инвестирането в нанотехнологии и 
тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се подготвят
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулират
инвестирането и патентите в 
нанотехнологии и тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 



AM\906315BG.doc 21/77 PE492.608v01-00

BG

с голяма добавена стойност в широк 
спектър от приложения и сектори.

с голяма добавена стойност в широк 
спектър от приложения и сектори.

Or. en

Обосновка

Действителността е различна: Европа изостава зад своите основни конкуренти —
САЩ, Япония и Южна Корея, в които се отчитат над половината инвестиции и две 
трети от регистрираните в целия свят патенти.

Изменение 183
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.1 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се осигурят 
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулира 
инвестирането в нанотехнологии и 
тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 
с голяма добавена стойност в широк 
спектър от приложения и сектори.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се осигурят 
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулира 
инвестирането в безопасни и отговорни
нанотехнологии и тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 
с голяма добавена стойност в широк 
спектър от приложения и сектори.

Or. en

Обосновка

Има много нерешени въпроси по отношение на безопасността на наноматериалите и 
някои приложения очевидно представляват неприемлив риск за здравето на човека 
и/или околната среда. ЕС следва да финансира единствено инвестиции в безопасни и 
отговорни нанотехнологии.

Изменение 184
Frédérique Ries
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Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2020 г. нанотехнологиите ще 
навлязат широко в употреба, като се 
интегрират цялостно с повечето 
технологии и приложения в търсене на 
ползи за потребителите, подобрено 
качество на живот, устойчиво развитие 
и оползотворяване на големия 
промишлен потенциал за невъзможни 
преди решения за повишаване на 
производителността и на ефективно 
използване на ресурсите.

До 2015 г. Комисията ще преразгледа 
цялото приложимо законодателство, 
за да гарантира безопасността на 
всички приложения на 
наноматериалите в продукти с 
потенциално въздействие върху 
здравето, околната среда или 
безопасността в целия им жизнен 
цикъл. До 2020 г. нанотехнологиите ще 
навлязат широко в употреба, като се 
интегрират цялостно с повечето 
технологии и приложения в търсене на 
ползи за потребителите, подобрено 
качество на живот, устойчиво развитие 
и оползотворяване на големия 
промишлен потенциал за невъзможни 
преди решения за повишаване на 
производителността и на ефективно 
използване на ресурсите.

Or. en

Обосновка

В своята резолюция, приета през април 2009 година, Парламентът изтъкна като 
извънредно важно изричното насочване на вниманието към наноматериалите в 
рамките поне на законодателството, отнасящо се до химичните вещества, храните, 
отпадъците, въздуха и водите и защитата на работниците.

Изменение 185
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нанотехнологиите представляват гама 
от развиващи се технологии с доказан 
потенциал, оказващи революционно 
въздействие например в областта на 

Нанотехнологиите представляват гама 
от развиващи се технологии с доказан 
потенциал, оказващи потенциално
революционно въздействие например в 
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материалите, ИКТ, науките за живота, 
здравеопазването и потребителските 
стоки, след като резултатите от 
научните изследвания бъдат 
преобразувани в принципно нови
продукти и производствени процеси.

областта на материалите, ИКТ, науките 
за живота, здравеопазването и 
потребителските стоки, след като 
резултатите от научните изследвания 
бъдат преобразувани в устойчиви и 
конкурентоспособни продукти и 
производствени процеси.

Or. en

Изменение 186
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нанотехнологиите са от решаващо
значение за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Успешното внедряване на тези 
ключови базови технологии ще
допринесе за конкурентоспособността 
на европейската промишленост, като ще 
позволи да се създадат принципно нови 
и усъвършенствани продукти или по-
ефективни процеси, както и да се 
отговори на бъдещи предизвикателства.

Нанотехнологиите биха могли да имат
значение за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Успешното внедряване на тези 
ключови базови технологии може да
допринесе за конкурентоспособността 
на европейската промишленост, като ще 
позволи да се създадат принципно нови 
и усъвършенствани продукти или по-
ефективни процеси, както и да се 
отговори на бъдещи предизвикателства.

Or. en

Изменение 187
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.2.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сега Европа трябва да осигури и 
изгради своите позиции на световния 

Сега Европа трябва да осигури и 
изгради своите позиции на световния 
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пазар чрез насърчаване на 
широкомащабно сътрудничество в и 
между множество различни вериги за 
създаване на добавена стойност и между 
различни промишлени сектори, за да 
създаде въз основа на тези технологии 
успешни търговски продукти. 
Проблемите с оценяването и 
управлението на риска, както и 
отговорното управление се оформят 
като определящи фактори за бъдещото 
въздействие на нанотехнологиите върху 
обществото и икономиката.

пазар чрез насърчаване на 
широкомащабно сътрудничество в и 
между множество различни вериги за 
създаване на добавена стойност и между 
различни промишлени сектори, за да 
създаде въз основа на тези технологии
безопасни, устойчиви и успешни 
търговски продукти. Проблемите с 
оценяването и управлението на риска, 
както и отговорното управление са
определящи фактори за бъдещото 
въздействие на нанотехнологиите върху 
обществото и икономиката и затова 
чрез „Хоризонт 2020“ ще бъдат 
подкрепяни основно дейности в тези 
области.

Or. en

Изменение 188
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.2.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това дейностите ще са 
съсредоточени върху широкото и 
отговорно прилагане на 
нанотехнологиите в икономиката, за да 
се извлекат ползи с голямо обществено 
и промишлено въздействие. Научните 
изследвания следва да предоставят 
необходимите инструменти, 
позволяващи правилното осъществяване 
на стандартизацията и регулирането с 
оглед да се оползотворят потенциалните 
възможности, включително чрез 
създаване на нови дружества и на нови 
работни места.

Поради това дейностите ще са 
съсредоточени върху отговорното и 
устойчиво прилагане на 
нанотехнологиите в икономиката, за да 
се извлекат ползи с голямо екологично,
обществено и промишлено въздействие. 
Научните изследвания следва да 
предоставят необходимите 
инструменти, позволяващи правилното 
осъществяване на стандартизацията и 
регулирането с оглед да се оползотворят 
потенциалните възможности, 
включително чрез създаване на нови 
дружества и на нови работни места.

Or. en



AM\906315BG.doc 25/77 PE492.608v01-00

BG

Изменение 189
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Разработване на наноматериали, 
наномашини и наносистеми от 
следващо поколение

а) Разработване на наноматериали, 
наномашини и наносистеми от 
следващо поколение, при отчитане на 
принципа на предпазливост

Or. en

Изменение 190
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I — част II — точка 1.2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори.

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори, в 
частност електрониката, 
медицината, новите енергии и 
материали.

Or. fr

Обосновка

Засилването на свойствата и съпротивлението на продуктите посредством 
наномащаба е оправдано в едни промишлени сектори или в медицината (възможност в 
крайна сметка да бъде инжектирано лекарство в ракова клетка) повече, отколкото в 
други. Трябва да се запитаме дали е разумно използването на тази революционна 
технология например в хранително-вкусовата промишленост, след като не е доказана 
безвредността на наночастиците върху здравето (те могат да навлязат в клетките 
и да се натрупат в тях) и върху околната среда.

Изменение 191
Frédérique Ries
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Предложение за регламент
Приложение I — част II — точка 1.2.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
нанотехнологиите

б) Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
нанотехнологиите, особено когато се 
използват при производството на 
продукти, предназначени за директно 
съприкосновение с човешкото тяло

Or. fr

Обосновка

Свързано е с изменението по същия въпрос на Приложение I – раздел 2 – точка 1 –
подточка 1.2 – подточка 1.2.3 – буква a) – параграф 1.

Изменение 192
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
нанотехнологиите

б) Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
нанотехнологиите и на развитие на 
подходящи тестови методи за оценка 
на въздействието на 
нанотехнологиите и 
инженеринговите наноматериали 
върху здравето на човека и околната 
среда

Or. en

Изменение 193
Carl Schlyter
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Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разширяват и задълбочават 
научните знания относно потенциалното 
въздействие на нанотехнологиите и 
наносистемите върху здравето или 
върху околната среда и се предоставят 
инструменти за оценяване и управление 
на риска през целия жизнен цикъл.

Да се разширяват и задълбочават 
научните знания относно потенциалното 
въздействие на нанотехнологиите и 
наносистемите върху здравето или 
върху околната среда и се предоставят
подходящи за целта инструменти без 
използване на животни за оценяване и 
управление на риска през целия жизнен 
цикъл.

Or. en

Обосновка

Наноматериалите се развиват и използват все повече в различни продукти. Много от 
съществуващите методи за тестване на токсичността обаче са неподходящи за 
оценка на наноматериалите и с това се създава нуждата от нов, важен за човека 
подход на тестване за наноматериалите без използване на животни.

Изменение 194
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото.

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото, като се взема 
под внимание принципът на 
предпазливост и като се оценява 
социалната приемливост и важност 
на конкретните приложения.

Or. en

Изменение 195
Yves Cochet, Jill Evans
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Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се наблегне върху нови операции, 
интелигентно интегриране на нови и 
съществуващи процеси, както и 
увеличаване на мащаба, за да се 
постигне масово производство на 
продукти и многофункционални 
инсталации, което ще осигури 
ефективното преобразуване на знания 
в промишлени иновации.

Да се наблегне върху нови операции, 
интелигентно интегриране на нови и 
съществуващи процеси.

Or. en

Изменение 196
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Материалите играят централна роля в 
промишлените иновации и 
представляват ключова предпоставка за 
това. Авангардните материали с по-
високо информационно съдържание, 
нови функционални възможности и 
подобрени характеристики са 
абсолютно необходими за 
промишлената конкурентоспособност и 
за устойчивото развитие за редица 
приложения и сектори.

Материалите играят централна роля в 
промишлените иновации и 
представляват ключова предпоставка за 
това. Авангардните материали с по-
високо информационно съдържание, 
нови функционални възможности и 
подобрени характеристики, особено що 
се отнася до ресурсната и 
енергийната ефективност, са 
абсолютно необходими за 
промишлената конкурентоспособност и 
за устойчивото развитие за редица 
приложения и сектори.

Or. en

Изменение 197
Yves Cochet, Jill Evans
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Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и
новаторски подход при създаването на 
бизнес модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали, на 
замяната на критични суровини или 
опасни вещества. Разработване на
новаторски подход при създаването на 
бизнес модели.

Or. en

Изменение 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.3.3 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) Нови материали за опазване и 
възстановяване на културното 
наследство

Or. en

Изменение 199
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.1 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
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в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване, като 
по този начин се гарантира сигурна 
пътна карта за прилагане.

Or. en

Изменение 200
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне европейските отрасли да 
си осигурят водещи позиции в тази
ключова базова технология. Тези 
позиции ще бъдат допълнително
укрепени чрез интегриране на аспекти 
по оценяването и управлението на 
безопасността във връзка с общите 
рискове по разгръщането на 
биотехнологията.

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне разбирането на 
отраженията и въздействието на
тази технология. Тези позиции ще бъдат 
укрепени чрез интегриране на 
оценяването на здравето и
безопасността, на икономическото и 
екологичното въздействие на 
използването на технологията и на 
аспектите на управлението във връзка 
с общите и специфични рискове по 
разгръщането на биотехнологията.

Or. en

Изменение 201
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
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промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за
предприятията в Съюза може да бъде 
намалена чрез оползотворяване на 
потенциала на биотехнологичните 
процеси и на продуктите на биологична 
основа да намалят емисиите на CO2, 
който потенциал се оценява на 1 до
2,5 млрд. тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега 
се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния 
потенциал на морските ресурси за 
новаторски приложения в 
промишлеността, здравеопазването и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на 
морската („синя“) биотехнология да 
се разраства с 10 % годишно.

промишлената база на Съюза, както и
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Предприятията в Съюза 
може да се възползват от 
намаляването на емисиите на CO2, 
от потенциала на биотехнологичните 
процеси и на продуктите на биологична 
основа, който потенциал се оценява на 1 
до 2,5 млрд. тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега 
се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
може да разкрие възможности за 
използване на морските ресурси за 
новаторски приложения в 
промишлеността, здравеопазването и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на 
морската („синя“) биотехнология да 
се разраства с 10 % годишно.

Or. en

Изменение 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд. 
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор 
в Европа вече около 20 % от 
лекарствата сега се произвеждат 
посредством биотехнология, от 
които до 50 % са нови лекарства. 
Биотехнологията разкрива и нови 
възможности за оползотворяване на 
огромния потенциал на морските 
ресурси за новаторски приложения в 
промишлеността, здравеопазването и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на 
морската („синя“) биотехнология да 
се разраства с 10 % годишно.

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото и селскостопанското
значение на биотехнологията: например 
пазарният дял на производството на 
храни и фуражи, на биохимикалите се 
прогнозира да нарасне към 2015 г. на 
12—20 % от общата химическа 
продукция. Биотехнологията има 
отношение и към редица от така 
наречените дванадесет правила на
„зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд. 
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор 
в Европа вече около 20 % от 
лекарствата сега се произвеждат 
посредством биотехнология, от 
които до 50 % са нови лекарства. 
Биотехнологията разкрива и нови 
възможности за оползотворяване на 
огромния потенциал на морските 
ресурси за новаторски приложения в 
промишлеността, здравеопазването и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на 
морската („синя“) биотехнология да 
се разраства с 10 % годишно.

Or. en
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Обосновка

Биотехнологията има също важно приложение в селското стопанство.

Изменение 203
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Подпомагане на авангардните 
биотехнологии като двигател на бъдещи 
иновации

а) Подпомагане на авангардните 
биотехнологии без опасност от намеса 
в естествената околна среда и при 
отчитане на принципа на 
предпазливост като двигател на 
бъдещи иновации

Or. en

Изменение 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква a) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
синтетична биология, биоинформатика
и биология на системите, които са с 
голям потенциал за принципно нови 
приложения.

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например
биологични системи, 
биоинформатична и синтетична 
биология и биология на системите, 
които са с голям потенциал за 
принципно нови приложения.

Or. en

Обосновка

Потенциалът на биотехнологията не следва да се ограничава само до промишлените 
процеси, а следва да покрива всички съответни продукти и процеси.
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Изменение 205
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се развива промишлената 
биотехнология за конкурентоспособни 
промишлени продукти и процеси
(например в химическата 
промишленост, здравеопазването, 
минното дело, производството на 
целулоза и хартия, текстил и нишесте, 
както и при преработката на храни) и на 
нейното екологично измерение.

Да се развива промишлената 
биотехнология за конкурентоспособни 
промишлени продукти и процеси
(например в химическата 
промишленост, строителството,
здравеопазването, минното дело, 
производството на целулоза и хартия, 
текстил и нишесте, както и при 
преработката на храни) и на нейното 
екологично измерение.

Or. en

Изменение 206
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (напр. компютърна химия 
и биология на системите, геномика, 
метагеномика, протеомика,
високопроизводителни ин витро 
инструменти, биомиметични 
системи „човек на чип“ (human-on-a-
chip) и молекулярни инструменти), 
които осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Or. en
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Изменение 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (напр. биология на 
системите, геномика, метагеномика, 
протеомика, феномика, молекулярни 
инструменти), които осигуряват водещи 
позиции и конкурентно предимство в 
голям брой икономически сектори.

Or. en

Обосновка

Биологията на системите е по-общият термин, който следва да бъде поставен най-
отпред. Останалите термини се отнасят до по-специфични области.

Изменение 208
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.
Диагностичните инструменти ще 
бъдат подкрепяни, ако имат 
отношение към дадена терапия.

Or. en
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Изменение 209
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Съображения от екологично, 
обществено и етично естество
Целта е да се изследват 
екологичните, обществените и 
етичните съображения във връзка с 
някои видове технологии, като се 
разработят методи за оценка, 
включващи широко допитване до 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 210
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 1.4.3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Съображения от обществено и 
етично естество
Вземане под внимание при 
определянето на политиките на 
обществените и етичните 
съображения във връзка с някои 
видове технологии, като се 
разработят методи за оценка и 
процедури за широко допитване до 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 211
Yves Cochet, Jill Evans
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Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – точка 1.5.1 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
промишлени форми на производство в 
основани в по-голяма степен на знания, 
устойчиви, обхващащи повече от един 
сектор технологии за производство и 
преработка, което да доведе до повече 
новаторски продукти, процеси и услуги.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
промишлени форми на производство в 
основани в по-голяма степен на знания, 
устойчиви, ресурсно и енергийно 
ефективни, обхващащи повече от един 
сектор технологии за производство и 
преработка, което да доведе до повече 
новаторски продукти, процеси и услуги.

Or. en

Изменение 212
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да продължи да 
инвестира на съюзно равнище, за да 
запази своите водещи позиции и 
компетентност в производствените 
технологии и да осъществи прехода към 
основани в голяма степен на знания 
стоки с висока добавена стойност, като 
създаде нужните условия и ресурси за 
устойчиво производство и сервизно 
обслужване на промишлени продукти 
през целия им експлоатационен срок. 
Ресурсоемките производствени и 
преработващи отрасли се нуждаят от 
мобилизиране на още ресурси и знания 
на съюзно равнище, както и да 
продължат да инвестират в 
научноизследователска и развойна 
дейност, а също и в иновации, което да 

Европа трябва да продължи да 
инвестира на съюзно равнище, за да 
запази своите водещи позиции и 
компетентност в производствените 
технологии и да осъществи прехода към 
основани в голяма степен на знания 
стоки с висока добавена стойност,
които са ресурсно и енергийно 
ефективни, като създаде нужните 
условия и ресурси за устойчиво 
производство и сервизно обслужване на 
промишлени продукти през целия им 
експлоатационен срок. Ресурсоемките 
производствени и преработващи 
отрасли се нуждаят от мобилизиране на 
още ресурси и знания на съюзно 
равнище, както и да продължат да 
инвестират в научноизследователска и 
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позволи по-нататъшен напредък към 
конкурентоспособна икономика с ниски 
емисии на въглероден диоксид и 
спазване на договореното за целия Съюз 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2050 г. от промишлеността.

развойна дейност, а също и в иновации, 
което да позволи по-нататъшен 
напредък към конкурентоспособна и 
ефективна по отношение на 
ресурсите икономика с ниски емисии 
на въглероден диоксид и спазване на 
договореното за целия Съюз намаляване 
на емисиите на парникови газове до 
2050 г. от промишлеността.

Or. en

Изменение 213
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.5.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност.

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност, на 
ефективност по отношение на 
материалите и на системи със 
затворен цикъл.

Or. en

Изменение 214
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.5.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намалява консумацията на 
енергия и емисиите на CO2 чрез 
разработването и внедряването на 
устойчиви строителни технологии.

Да се увеличава енергийната 
ефективност и да се намаляват
емисиите на CO2 чрез разработването и 
внедряването на устойчиви строителни 
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технологии.

Or. it

Изменение 215
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни
технологии.

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на ресурсно и енергийно 
ефективни технологии, процеси и 
материали.

Or. en

Изменение 216
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I - част II - точка 1.6.2 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде оказана специално подкрепа 
за научноизследователска и развойна 
дейност в областта на космическите 
приложения, за да се отговори на
обществените предизвикателства 
като изменението на климата, 
околната среда, устойчивите 
транспортни системи и селското 
стопанство. Целите на споделените 
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знания и оперативно съвместимата 
развойна дейност следва да увеличат 
подкрепата, предоставяна в тези 
области.

Or. en

Изменение 217
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката, разпространението и
оперативната съвместимост на 
данните, по-конкретно насърчаването 
на свободния достъп до данни и 
метаданни в областта на науките за 
Земята и на техния обмен, могат също 
така да осигурят по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в
космическа инфраструктура и да 
допринесат за справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Or. en
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Изменение 218
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) и 
наблюдение на океаните.

Or. en

Изменение 219
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде оказана подкрепа за 
разработването на всестранна и 
устойчива система за глобално 
екологично наблюдение и информация, 
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включително чрез насърчаване на 
сътрудничеството между 
общностите, моделиращи климата, и 
общностите, наблюдаващи околната 
среда и управляващи данните. 
Включването на държавите членки в 
подобно сътрудничество е от 
съществено значение, тъй като често 
притежатели на регистрираните 
данни са националните органи.

Or. en

Изменение 220
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 1.6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6а. Екоиновации
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.
Обосновка и добавена стойност за 
Съюза
Промишлените водещи позиции в 
областта на екоиновациите ще 
доведат до по-добри екологични 
постижения и устойчивост в цялата 
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икономика, като същевременно ще 
покажат своята икономическа 
ефективност и благотворно 
въздействие върху предприятията и 
обществото — от гражданите в 
селата до тези в градовете като цяло. 
Световният пазар (2020) за 
екопромишлености се развива с бързи 
темпове и този предприемачески 
сектор на ЕС вече бележи бърз 
растеж: екопромишленостите в ЕС 
често са световни лидери. 
„Хоризонт 2020“ трябва да 
надгражда върху този факт. 
Екоиновациите трябва да навлязат 
във всички сектори на стопанството 
и обществото, като създават основа 
за значително конкурентно 
предимство на Европа, за да се 
изправи тя пред 
предизвикателството на 
устойчивостта. Поради това 
екоиновациите представляват 
ключова базова технология.
Екопромишленостите са белязани 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-важна 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.
Общи насоки за действие
Екоиновациите представляват всяка 
форма на иновации, произтичаща от 
или целяща значителен и нагледен 
напредък към целите на устойчивото 
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развитие посредством намаляването 
на въздействието върху околната 
среда, увеличаването на 
устойчивостта спрямо екологичния 
натиск или постигането на по-
ефективно и отговорно използване на 
природните ресурси.
Екоиновативните дейности са 
насочени към устойчиви иновации във 
и между следните области:
а) зелени енергийни доставки
б) енергийна ефективност
в) ефективност на материалите
г) зелена мобилност
д) вода
е) отпадъци.

Or. en

Изменение 221
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I — част II — точка 3.1 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макар МСП да притежават голям дял в 
икономиката и заетостта, както и 
значителен иновационен потенциал, 
техният размер поражда проблеми, 
пречещи за повишаване на тяхната 
иновативност и конкурентоспособност. 
Въпреки че броят на възникващите в 
Европа нови дружества е сходен на този 
за САЩ, за европейските МСП се 
оказва много по-трудно отколкото за 
американските да се разраснат в големи 
дружества. Придобилата международно 
измерение бизнес среда с растяща 
степен на взаимосвързаност между 
веригите на създаване на добавена 
стойност оказва допълнителен натиск 

Макар МСП да притежават голям дял в 
икономиката и заетостта, както и 
значителен иновационен потенциал, 
техният размер поражда проблеми, 
пречещи за повишаване на тяхната 
иновативност и конкурентоспособност. 
Въпреки че броят на възникващите в 
Европа нови дружества е сходен на този 
за САЩ, за европейските МСП се 
оказва много по-трудно отколкото за 
американските да се разраснат в големи 
дружества. Придобилата международно 
измерение бизнес среда с растяща 
степен на взаимосвързаност между 
веригите на създаване на добавена 
стойност оказва допълнителен натиск 
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върху тях. МСП се нуждаят от 
повишаване на своя капацитет за 
иновации. Те трябва по-бързо и с по-
голям размах да създават, проучват и 
реализират на пазара нови знания и идеи 
за стопанска дейност, за да се 
конкурират успешно на динамичните 
световни пазари. С оглед на това трябва 
да се стимулират повече иновациите в 
МСП, като по този начин се повишава 
конкурентоспособността и растежът им.

върху тях. МСП се нуждаят от 
повишаване на своя капацитет за 
иновации и от улеснен достъп до 
различни форми на финансова 
подкрепа (заеми, гаранции, рисков 
капитал). Те трябва по-бързо и с по-
голям размах да създават, проучват и 
реализират на пазара нови знания и идеи 
за стопанска дейност, за да се 
конкурират успешно на динамичните 
световни пазари. С оглед на това трябва 
да се стимулират повече иновациите в 
МСП, като по този начин се повишава 
конкурентоспособността и растежът им.

Or. fr

Изменение 222
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП.

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП, 
включително липсата на 
съгласуваност между 
технологичните иновации и 
законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 223
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“. По-специално 
съществува два до три пъти по-
голяма вероятност хората с 
увреждания да се окажат 
безработни, спрямо хората без 
увреждания.

Or. en

Изменение 224
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, приобщаващи,
висококачествени и икономически 
устойчиви системи за здравни грижи и 
възможности за нови работни места и 
растеж — това са целите на подкрепата 
за научни изследвания и иновации в 
отговор на това предизвикателство, като 
с тях значително се допринася за
„Европа 2020“.

Or. en

Изменение 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Антония Първанова
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Душевно и физическо здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Or. en

Изменение 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи, решения за справяне с 
икономиката при застаряващо 
население и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Or. en

Обосновка

Значимостта на социалните аспекти ще нарасне в близко бъдеще.
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Изменение 227
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.1 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за
компетентни здравни грижи, 
справедлив достъп до здравни грижи, 
гарантиран на територията на целия 
Европейски съюз, и възможности за 
нови работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Or. fr

Изменение 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да бъдат засилени 
научните изследвания върху 
болестите, произтичащи от 
повишаването на температурите и 
изменението на климата, които 
засягат по-конкретно 
средиземноморските страни, но не 
само тях.

Or. en
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Изменение 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.1 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания следва да 
дадат възможност за подобряване на 
авангардните терапии и клетъчните 
терапии и следва да се съсредоточат 
върху лечението на хронични и 
дегенеративни заболявания.

Or. en

Изменение 230
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години 
се очаква почти да се удвои от 
85 милиона през 2008 г. на 151 
милиона към 2060 г., а на тези на 
възраст над 80 години да нарасне през 
същия период съответно от 22 на 
61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, 
че те да останат в приемлив размер, 
зависи отчасти от осигуряването на 
здраве и благосъстояние за всички 
през целия им живот, т.е. от 
ефективната профилактика, лечение 
и управление на заболяванията и 
уврежданията.

(Не се отнася до българския текст.) 
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Or. en

Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение 231
Alda Sousa

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.
Съществува недостиг на здравни 
политики и политики в други 
области, насочени към насърчаването 
на качеството на живот. Също така 
съществува недостиг на инвестиции в 
научните изследвания в етапите след 
диагноза на заболяването.

Or. pt

Изменение 232
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, както и от достъпа до 
подходящо и специализирано лечение 
и управление на заболяванията и 
уврежданията, в това число и в 
експертни центрове.

Or. en

Изменение 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
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а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на душевно и 
физическо здраве и благосъстояние за 
всички през целия им живот, т.е. от 
ефективната профилактика, лечение и 
управление на заболяванията и 
уврежданията.

Or. en

Изменение 234
Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона.
Предотвратяването, намаляването 
или ограничаването на тези разходи 
така, че те да останат в приемлив 
размер, зависи отчасти от осигуряването 
на здраве и благосъстояние за всички 
през целия им живот, т.е. от 
ефективната профилактика, лечение и 
управление на заболяванията и 
уврежданията.

Or. en



AM\906315BG.doc 53/77 PE492.608v01-00

BG

Изменение 235
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.1 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия 
им живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от по-доброто информиране 
на гражданите и възлагането на тях 
на повече отговорност по отношение 
на определящите здравето фактори,
за да се оптимизират здравето и 
благосъстоянието на всички през 
целия им живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Or. fr

Изменение 236
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
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европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, 
че те да останат в приемлив размер, 
зависи отчасти от осигуряването на 
здраве и благосъстояние за всички 
през целия им живот, т.е. от
ефективната профилактика, лечение и 
управление на заболяванията и 
уврежданията.

европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Демографските 
промени, и най-вече застаряването на 
населението, имат значително 
полово измерение, като жените 
преобладават сред възрастното 
население и сред медицинския и 
обслужващ персонал. Приемането на 
един по-цялостен подход и 
отчитането наред с другите 
фактори на различията между 
половете за ефективната профилактика, 
лечение и управление на заболяванията 
и уврежданията ще осигури здраве и 
благосъстояние за всички през целия 
им живот и по този начин тези 
разходи ще се намалят, така че да 
останат в приемлив размер.

Or. en

Изменение 237
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.1 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
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отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от засилената профилактика
и осведомяването относно рисковите 
за здравето фактори, и от 
осигуряването на ефективно лечение 
и управление на заболяванията и 
уврежданията.

Or. fr

Изменение 238
Edite Estrela

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 239
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 

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

ракът, диабетът, заболяванията на 
дихателната система, нервните и 
психичните разстройства, свръхтеглото 
и затлъстяването, както и 
разнообразните функционални 
ограничения са основните причинители 
на увреждане, лошо здравословно 
състояние или преждевременна смърт, 
като водят до значителни разходи за 
обществото и икономиката.
Хроничните незаразни заболявания са 
в основата на 86 % от смъртните 
случаи в европейските територии на 
държавите от СЗО.

Or. en

Изменение 240
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 241
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 242
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. 
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Изменение 243
Peter Liese, Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 244
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Хроничните заболявания са основните 
причинители на увреждане, лошо 
здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Or. en
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Обосновка

Невъзможно е да се направи изчерпателен списък на заболяванията, които следва да 
се финансират, затова е за предпочитане да не се споменава нито едно от тях, което 
оставя вратата отворена за финансиране на всички области на хронични заболявания.

Изменение 245
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.1 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 246
Edite Estrela

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
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45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

45—64 години. Над 120 млн. граждани 
страдат от ревматични и мускулно-
скелетни състояния в Съюза и 27 млн. 
човека в Съюза страдат от диабет,
докато причинените от мозъчни 
разстройства (включително засягащи 
душевното здраве, но не само такива) 
общи разходи се оценяват на 800 млрд. 
EUR, а общите разходи за 
ревматичните и мускулно-
скелетните заболявания — на 
240 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

Or. en

Изменение 247
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета
от световните медицински разходи.
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от световните медицински разходи. Четири са рисковите фактори, които 
заедно са в основата на повечето 
хронични незаразни болести: 
тютюнопушене, небалансиран 
хранителен режим, консумация на 
алкохол и липса на физическа 
активност.

Or. en

Изменение 248
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR. На рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години, докато над 27 млн. 
човека в Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 млрд. EUR. Тези 
стойности ще продължат да се 
покачват драматично най-вече в 
резултат на застаряването на 
населението на Европа и на 
свързаното с това увеличение на 
невродегенеративните заболявания 
като тези на Паркинсон и на 
Алцхаймер. За няколко от посочените 
заболявания са от значение екологични 
и социално-икономически фактори, 
както и начинът на живот, като се счита, 
че с тях е свързана една трета от 
световните медицински разходи. За 
други състояния обаче, най-вече за 
невродегенеративните заболявания, 
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ефективните стратегии на 
профилактика ще имат нужда най-
напред от значително насърчаване на 
научните изследвания върху техните 
причини и от разработването на 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение.

Or. en

Обосновка

Съществуват огромно множество социално-икономически фактори, свързани с 
мозъчните смущения и съответната спешна нужда от разпределяне на значителни 
финансови средства за научни изследвания за установяване на причините, подобряване 
на ранната диагностика и разработване на по-добри възможности за лечение. Това 
важи с особена сила за невродегенеративните заболявания, които ще стават все по-
разпространени и ще струват все по-скъпо на системите на здравеопазване поради 
застаряването на населението.

Изменение 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а
причинените от мозъчни разстройства
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 млрд. EUR. За 
няколко от посочените заболявания са 
от значение екологични и социално-
икономически фактори, както и начинът 
на живот, като се счита, че с тях е 
свързана една трета от световните 

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 млрд. EUR. За 
няколко от посочените заболявания са 
от значение екологични и социално-
икономически фактори, както и начинът 
на живот, като се счита, че с тях е 
свързана една трета от световните 
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медицински разходи. медицински разходи. За други 
състояния обаче, най-вече за 
невродегенеративните заболявания, 
ефективните стратегии на 
профилактика ще имат нужда най-
напред от значително насърчаване на 
научните изследвания върху техните 
причини и от разработването на 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение. 

Or. en

Обосновка

Съществуват огромно множество социални и икономически разходи, свързани с 
мозъчните смущения и съответната спешна нужда от разпределяне на значителни 
финансови средства за научни изследвания за установяване на причините, подобряване 
на ранната диагностика и разработване на по-добри възможности за лечение. Това 
важи с особена сила за невродегенеративните заболявания, които ще стават все по-
разпространени и ще струват все по-скъпо на системите на здравеопазване поради 
застаряването на населението.

Изменение 250
Christa Klaß

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
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фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи. За 
други състояния обаче, най-вече за 
невродегенеративните заболявания, 
ефективните стратегии на 
профилактика ще имат нужда най-
напред от значително насърчаване на 
научните изследвания върху техните 
причини и разработването на 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение.

Or. en

Изменение 251
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 
2 млн. човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 млрд. EUR, а на рака се дължи 
една четвърт от всички смъртни случаи, 
като той е основен причинител за 
смъртта на хора от възрастовата група 
45—64 години. Над 27 млн. човека в 
Съюза страдат от диабет, а причинените 
от мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи. За 
други състояния обаче, най-вече за 
невродегенеративните заболявания, 
ефективните стратегии на 
профилактика ще имат нужда най-
напред от значително насърчаване на 
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научните изследвания върху техните 
причини и от разработването на 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение.

Or. en

Обосновка

Мозъчните смущения са свързани с огромна тежест за отделните лица и със 
социални разходи и съответно има спешна нужда от разпределяне на значителни 
финансови средства за научни изследвания за установяване на причините, подобряване 
на ранната диагностика и разработване на по-добри възможности за лечение. Това 
важи с особена сила за невродегенеративните заболявания, които ще стават все по-
разпространени и ще струват все по-скъпо на системите на здравеопазване поради 
застаряването на населението.

Изменение 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Антония Първанова, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За други състояния, най-вече за 
невродегенеративните заболявания, 
ефективните стратегии на 
профилактика ще имат нужда най-
напред от значително увеличаване на 
научните изследвания върху техните 
причини и разработването на 
подобрена диагностика и 
възможности за лечение.

Or. en

Изменение 253
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Редките болести остават основно 
предизвикателство за ЕС и 
държавите членки. Съществуват 
между 6 000 и 8 000 редки болести, 
засягащи близо 30 милиона души в 
Европа. Ефективно лечение може да 
бъде разработено само ако държавите 
членки си сътрудничат, защото 
случаите в никоя държава членка не 
са достатъчни за ефективни научни 
изследвания.

Or. en

Изменение 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Психичните здравословни проблеми 
представляват почти 20 % от 
бремето на заболяванията в 
европейските територии на 
държавите от СЗО, като един на 
всеки четири души е засегнат от 
психични здравословни проблеми в 
някой момент от своя живот.

Or. en

Изменение 255
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Заболявания при децата, 
включително преждевременно 
раждане.
Детското здравеопазване е основен 
приоритет за Европейския съюз. 
Подобно на редките болести, 
ефективни научни изследвания и 
лечение могат да бъдат разработени 
само със съвместни европейски 
усилия.

Or. en

Изменение 256
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.1 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 257
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност. Трябва да се 
противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира достъп на 
всички европейци до ефективни и 
компетентни системи за здравеопазване, 
т.е. достъп до здравни експерти, 
ранна диагностика, подходящо 
лечение и качествени грижи.

Or. en

Изменение 258
Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност, докато 
грижите в областта на 
общественото здраве, действията в 
подкрепа на здравето, намаляването 
на рисковите фактори и 
стратегиите за профилактика 
доказаха дългосрочната си 
икономическа ефективност. Трябва да 
се противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира достъп на 
всички европейци до ефективни и 
компетентни системи за здравеопазване.

Or. en
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Изменение 259
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.1 — параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 260
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност, а 
обосноваността на извършваните 
опити с животни в полза на човека е 
все по-оспорвана. Тяхната 
регулаторна техника трябва да бъде 
усъвършенствана. Трябва да се 
противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира достъп на 
всички европейци до ефективни и 
компетентни системи за здравеопазване.
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Or. en

Обосновка

Научните изследвания в ЕС следва да подкрепят промяната на моделите при 
биомедицинските изследвания от опити с животни към съвременно тестване, 
присъщо за ХХІ век. Постиженията в молекулярната биология, биотехнологиите и 
други области проправят пътя за значителни подобрения на начина, по който учените 
могат да оценяват лекарствата и ваксините. Тези постижения могат да ускорят 
тестването, да го направят по-евтино и по-пряко свързано с хората.

Изменение 261
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.1 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващ брой изследвания 
показват също, че някои химически 
вещества оказват обезпокоително 
въздействие върху ендокринните ни 
системи и общото ни здравословно 
състояние. Счита се, че тези 
вещества, нарушаващи ендокринната 
система, особено ако се комбинират, 
заедно с още много други неща 
причиняват деформации на половите 
органи при новородените момчета, 
ранен пубертет при момичетата, 
безплодие, затлъстяване и диабет. 
Ето защо са необходими още научни 
изследвания в цялата тази област.

Or. da

Изменение 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 263
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. По-конкретно са 
необходими мащабни усилия за научни 
изследвания в областта на 
биологията на човека, за да бъдат 
открити ключовите събития в хода 
на биологичните пътища между 
ранните нарушения при генетичните 
и клетъчните процеси и 
проявяването на неблагоприятни 
резултати за здравето на човека.
Освен това значението на тези 
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предизвикателства за цяла Европа, а в 
много случаи и за света, налага отговор, 
който да се характеризира с 
дългосрочна и координирана подкрепа 
за сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. en

Изменение 264
Alda Sousa

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания и 
от ефикасното разпространение на 
техните резултати, с оглед да 
подобрим нашите фундаментални 
познания относно здравето, болестите, 
увреждането, развитието и стареенето
(включително продължителността на 
живота), както и от безпроблемното и 
широко пренасяне на новите и 
съществуващите знания в иновативни, 
ефективни продукти, стратегии, 
интервенции и услуги, чийто мащаб да 
може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи, не само на европейско, но също 
и на световно равнище, например 
посредством подкрепяне на 
капацитета за 
научноизследователска и развойна 
дейност в ендемичните райони и в 
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областта на ендемичните болести, 
по-специално маларията, треската 
„Денга“ и туберкулозата.

Or. pt

Изменение 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ако научните изследвания трябва да осигуряват максимална обществена полза, то те 
трябва да водят не само до иновативни и ефективни решения, но резултатите от 
тях следва също така да бъдат достъпни за широката общественост.
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Изменение 266
Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 267
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сложността на предизвикателството и 
взаимозависимостта между неговите 
компоненти също така налагат отговор 
на европейско равнище. Много подходи, 
инструменти и технологии са 

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

приложими в повече области на научни 
изследвания и иновации във връзка с 
това предизвикателство и се подкрепят 
най-добре на съюзно равнище. Това 
включва развитието на дългосрочни 
кохорти и провеждането на клинични 
изследвания, клиничното използване на 
технологии, чието име завършва на
„омика“, или развитието на ИКТ и на 
техните приложения в здравната 
практика, т.е. електронното 
здравеопазване. На изискванията на 
конкретни групи от населението също 
така се отговаря най-добре по 
интегриран начин — например с
развитието на стратифицирана и/или 
персонализирана медицина, с грижи, 
предоставени в мултидисциплинарни 
експертни центрове, с лечението на 
редки болести и с предоставянето на 
решения за интелигентна заобикаляща 
среда за живеене или за самостоятелен 
начин на живот.

Or. en

Изменение 268
Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

грамотност, развитието на 
дългосрочни кохорти и провеждането на 
клинични изследвания, клиничното 
използване на технологии, чието име 
завършва на „омика“, или развитието на 
ИКТ и на техните приложения в 
здравната практика, т.е. електронното 
здравеопазване. На изискванията на 
конкретни групи от населението също 
така се отговаря най-добре по 
интегриран начин — например с
развитието на стратифицирана и/или 
персонализирана медицина, с лечението 
на редки болести и с предоставянето на 
решения за интелигентна заобикаляща 
среда за живеене или за самостоятелен 
начин на живот.
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Изменение 269
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

европейското научноизследователско 
пространство. Те ще имат допирни 
точки, по подходящ начин и когато е 
целесъобразно, с дейности, развивани в 
контекста на програмата „Здраве за 
растеж“, Европейското партньорство за 
иновации в областта на активното 
остаряване в добро здраве и бъдещите 
действия, свързани с хроничните 
състояния.
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