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Изменение 270
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите. 
Насърчаването на здравеопазването и 

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

на здравеопазването и профилактиката 
на заболяванията зависят също и от 
разбирането на определящите
физическото и душевното здраве
фактори и на връзките между тези два 
аспекта, от наличието на ефективни 
средства за профилактика, например 
ваксини, от ефективния надзор на 
здравето и заболяванията и от 
подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг и ранната диагностика.

Or. en

Изменение 272
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. da
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Изменение 273
Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 274
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.3 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот и 
повишаването на осведомеността 
относно рисковите фактори 
спомагат да се предотвратят 
заболявания, да се подобри 
благосъстоянието и да се намалят 
разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
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зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от
основаните на общи показатели 
европейски данни, от наличието на 
ефективни средства за профилактика, 
например ваксини, от ефективния 
надзор на здравето и заболяванията и от 
подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг.

Or. fr

Изменение 275
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 276
Alda Sousa
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Използването на 
резултатите от биомедицинските 
научни изследвания за разработване 
на лекарства за различни заболявания, 
заедно с достъпа на всички граждани 
до диагностика, лечение и здравни 
грижи, е мощен инструмент за 
подобряване на обхвата и 
ефективността на здравните грижи 
и качеството на живот на 
пациентите. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, по-специално чрез 
провеждането на клинични изпитвания.

Or. pt

Изменение 277
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на 

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

фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, по-специално чрез 
провеждането на клинични изпитвания
(например такива, извършвани в 
мултидисциплинарни и профилирани 
по заболявания експертни центрове).

Or. en

Изменение 278
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. da
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Изменение 279
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.3 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания, 
по-специално европейски (основани 
върху примера на кохортата 
Framingham за сърдечно-съдови 
заболявания), също са от съществено 
значение, както и пренасянето на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на многоцентрови
клинични изпитвания.

Or. fr

Изменение 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Персонализираната медицина трябва 
да бъде развивана с оглед на 
изготвянето на нови стратегии за 
профилактика и лечение, които 
могат да се коригират в 
съответствие с изискванията на 
пациента, така че да се подобри 
профилактиката и ранната 
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диагностика на заболяванията. 
Факторите, които оказват влияние 
върху процеса на вземане на решения 
относно лечението, трябва да бъдат 
идентифицирани, допълнително 
изяснени и развивани посредством 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 281
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти,
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, на 
лица с хронични заболявания и на лица 
с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.
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Обосновка

Хроничните заболявания са най-голямото предизвикателство пред целта на ЕС до 
2020 г. да удължи здравословния живот на европейските граждани с още две години. 
Специалното им споменаване ще гарантира, че всички хора с хронични заболявания 
могат да се възползват от подобренията в процеса на взимане на решения относно 
профилактиката и лечението, от разпространението на най-добрите практики и от 
широкото навлизане на технологичните и социални иновации.

Изменение 282
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни 
и независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и
увреждания в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица, придобили увреждане в някакъв 
момент от живота си, да останат 
активни и независими. Това ще 
допринесе за повишаване на равнището 
и удължаване на продължителността на 
тяхното физическо, социално и душевно 
благосъстояние.
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Изменение 283
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички хора,
независимо от тяхната възраст или 
пол и икономически възможности, са 
необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи
(предоставяни в рамките на 
специализирани центрове, когато е 
целесъобразно) и широкото 
разпространение на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи възможност по-специално на 
възрастни хора и на лица с увреждания, 
както и на пациенти, да останат 
активни и независими. Това ще 
допринесе за повишаване на равнището 
и удължаване на продължителността на 
тяхното физическо, социално и душевно 
благосъстояние, както и на 
качеството на живота.

Or. en
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Изменение 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, на 
лица с хронични заболявания и на лица 
с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Изменение 285
Christa Klaß

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, на 
лица с хронични заболявания и на лица 
с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Изменение 286
Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
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грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти,
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се подобри 
здравната грамотност на 
гражданите и пациентите и да се
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Изменение 287
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.3 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и
лечението, да се установят най-добрите 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката, лечението
и диагностиката, да се установят най-
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практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

добрите практики в сектора на 
здравеопазването и социалните грижи и 
да се подкрепи тяхното 
разпространение, да се подпомагат 
интегрираните грижи и широкото 
разпространение на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи възможност по-специално на 
възрастни хора и на лица с увреждания 
да останат активни и независими. Това 
ще допринесе за повишаване на 
равнището и удължаване на 
продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. fr

Изменение 288
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. Следва да се акцентира 
и върху ангажирането на всички 
заинтересовани страни — в това 
число на пациенти и пациентски 
организации — с цел да се изготви 
програма за научни изследвания и 
иновации с активното участие на 
гражданите, която да отразява 
техните потребности и очаквания.

Or. en
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Обосновка

Научните изследвания в здравеопазването, които се финансират от ЕС, следва да 
отразяват потребностите и очакванията на гражданите; те съществуват, за да 
бъдат в помощ на самите пациенти. Благодарение на опита, познанията и идеите си, 
пациентските организации са в позиция да подпомогнат изготвянето на програмата 
за научните изследвания, да изграждат смислени отношения с основните 
заинтересовани страни и да представляват гласа на пациентите.

Изменение 289
Christa Klaß

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. За постигането на тази 
цел особено важно е научните 
изследвания да бъдат поставени на 
широка основа, така че да създадат 
предпоставки за достигане на високи 
нива на конкурентоспособност и 
бъдещи иновации в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 290
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 1.3 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
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цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и
разработването на нови пазарни 
възможности.

цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
разработването на нови пазарни 
възможности и 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, и като се 
подкрепят МСП.

Or. fr

Изменение 291
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на развитието на
заболяванията и заразите при човека и
подобряване на диагностиката, както и 
разбиране на биомаркерите и 
начините за действие; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини; 
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
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методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи, които имат отношение към 
разбирането на човешкото здраве и 
заболявания, в подкрепа на 
разработването на политики и на 
нуждите от регулиране; и оптимизиране 
на ефективността и резултатността на 
системите за здравеопазване и 
намаляване на неравенството чрез 
решения, основани на факти, и 
разпространение на най-добрите 
практики, иновативни технологии и 
подходи.

Or. en

Изменение 292
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната, социалната среда и климата), 
подобряване на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
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данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

данни; разбиране на неравенствата по 
отношение на вида, уместността и 
качеството на здравните грижи и 
лечението, които се предоставят на 
лицата с увреждания, включително и 
на последствията за тях (напр. загуба 
на самостоятелност); активно 
остаряване, самостоятелен начин на 
живот или живот в интелигентна 
заобикаляща среда за възрастни хора и 
лица с увреждания, особено за тези, 
които се нуждаят от сериозна 
подкрепа; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи, в това число 
проучвания на европейските системи 
за социално подпомагане и тяхната 
ефективност при задоволяването на 
потребностите на лица с 
увреждания, включително активност 
и запазване на заетостта.

Or. en

Изменение 293
Alda Sousa

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата, бедността и 
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на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

пола), подобряване на здравеопазването 
и на профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; подобрение 
в лечението на болести, което да 
решава проблема с универсалния 
достъп до диагностика, лечение и 
здравни грижи; по-бърз и ефективен
трансфер на знания в клиничната 
практика и новаторски дейности с 
променлив мащаб; подобрено 
използване на здравни данни;
здравословно остаряване, самостоятелен 
начин на живот или живот в 
интелигентна заобикаляща среда;
подобряване на достъпа до 
палиативна медицина, репродуктивно 
здраве и създаване на условия за това, 
и насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. pt

Изменение 294
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване 
на методи in-silico в медицината с цел да 
се подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване и подобряване на достъпа 
до ефективни и специфични програми 
за профилактика и скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта
към болести; разработване на лечения 
за пренебрегвани заболявания; 
подобряване на надзора и 
подготвеността; използване на методи 
in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи, в 
това число на грижите и лечението, 
предоставяни в мултидисциплинарни 
и профилирани по заболявания 
експертни центрове; подобряване на 
научните инструменти и методи в 
подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики (напр. относно най-
ефективните начини за предоставяне 
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на здравни грижи, по оценка на 
пациентите), иновативни технологии 
и подходи.

Or. en

Изменение 295
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата и такива, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб, 
включително психосоциални аспекти; 
подобрено използване на здравни 
данни; стандартизирани техники за 
анализ на данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
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здравеопазване и намаляване на
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на
различията и неравенствата в 
здравеопазването чрез решения, 
основани на факти, и разпространение 
на най-добрите практики, иновативни 
технологии и подходи. Дейностите 
ползват в пълна степен 
представените възможности за 
прилагане на истински 
междудисциплинарен подход, като се 
комбинират знания от всичките 
шест предизвикателства и другите 
стълбове, за да се гарантира 
вземането на устойчиви решения в 
рамките на здравната сфера. Трябва 
да се насърчава активното участие 
на доставчиците на здравни услуги, за 
да се гарантира бързото внедряване и 
прилагане на резултатите.

Or. en

Изменение 296
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
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разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; решаване на проблемите, 
свързани с репродуктивните 
смущения; насърчаване на поемането 
на отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Изменение 297
Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с
поведението, околната среда и 
климата), разбиране на здравното 
ограмотяване и подкрепа за 
свързаните с това програми, които 
повишават здравната култура на 
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разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

европейските граждани, подобряване 
на здравеопазването, на здравословния 
начин на живот и на профилактиката 
на заболяванията; разбиране на 
заболяванията и подобряване на 
диагностиката; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини; 
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Изменение 298
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: Специфичните дейности включват: 
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разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката, особено 
на тази, която е свързана с 
възможности за лечение или 
профилактика; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини; 
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Обосновка

Изолираните изследвания в областта на диагностиката не са от полза, ако в същото 
време не решават проблеми, свързани с лечението, поне в най-широк смисъл.
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Изменение 299
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; разбиране на неравенствата по 
отношение на вида, уместността и 
качеството на здравните грижи и 
лечението, които се предоставят на 
лицата с увреждания, включително и 
на последствията за тях (напр. загуба 
на самостоятелност); изследвания на 
политики и практики, с цел 
включване на ползвателя в процеса на 
предоставяне на здравни грижи;
активно остаряване, самостоятелен 
начин на живот или живот в 
интелигентна заобикаляща среда; 
насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
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оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Изменение 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 1.3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се отговори на бъдещите 
предизвикателства, свързани с 
необходимостта от предприемане на 
общоевропейски действия в областта 
на водите, Съюзът следва да предвиди 
подходящо финансиране за 
научноизследователски и 
иновационни дейности в тази област. 
За тази цел част от общия бюджет 
на „Хоризонт 2020“ (за периода 
2014—2020 г.) следва да бъде 
разпределен за това обществено 
предизвикателство.

Or. en

Изменение 301
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, морски изследвания и 

2. Продоволствена безопасност и
сигурност, устойчиво земеделие, морски 
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биоикономика изследвания и биоикономика

Or. en

Обосновка

Поправка на изменение 31, която отразява частично коментарите на Комисията 
относно обхвана на мореплавателските и морските изследвания.

Изменение 302
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 2.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки. 
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи,
зачитащи биологичното 
разнообразие, спомагащи за свързани 
екосистемни услуги успоредно с 
конкурентни нисковъглеродни вериги 
на доставки. Това ще ускори прехода 
към устойчива европейска 
биоикономика.

Or. en

Изменение 303
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 2.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна и 
здравословна храна с високо качество и 
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биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки. 
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни и 
ресурсно-ефективни първични 
производствени и хранително-вкусови
системи, спомагащи за свързани 
екосистемни услуги успоредно с 
конкурентни нисковъглеродни вериги 
на доставки. Това ще ускори прехода 
към устойчива европейска 
биоикономика.

Or. en

Изменение 304
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 2.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки. 
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа, като се избягва 
сегашната свръхексплоатация на 
екосистемите, чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки. 
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Or. ro

Изменение 305
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 2.1 — уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи,
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки.
Това ще ускори прехода към 
устойчива европейска биоикономика.

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи и 
чрез сближаване на количествените и 
качествените подходи, успоредно с 
конкурентни нисковъглеродни вериги 
на доставки.

Or. fr

Изменение 306
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население. 
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население. 
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
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на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си. 
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 2030 година. 
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си. 
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 2030 година. 
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за мониторинг на 
земята, териториално обгрижване и
превенция са необходими и действия на 
съюзно равнище, които са от 
съществено значение за крайния 
контрол и ефективното функциониране 
на единния пазар. Проблемът е сложен, 
засяга широка гама от взаимосвързани 
сектори и изисква прилагането на 
разнообразни подходи.

Or. en

Изменение 307
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 2.1 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население. 
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си. 
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 2030 година. 
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население. 
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Тази продоволствена 
неотложност не оправдава нито 
настоящия дисбаланс между често 
прекомерното национално 
производство и редовното 
увеличаване на вноса на хранителни 
продукти, нито утвърждава 
нарастващата сложност на 
световната продоволствена мрежа. 
Поради това е важно Европейският 
съюз да управлява по-добре каналите 
за доставка, като отчита преди 
всичко кръговрата на сезоните, 
произхода на продуктите и 
възможността за проследяване на 
храните. Земеделието е с дял от около 
10 % в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си. 
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храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 2030 година. 
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

Or. fr

Обосновка

По-доброто проследяване на храните е основана цел на Европейския съюз за по-добро 
установяване на произхода на хранителните отравяния и да се избегне забавяне при 
идентифициране на източника на замърсяване. Примерът със здравната криза 
„Ешерихия коли“ през юни 2011 г. е особено показателен.

Изменение 308
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 
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храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 
включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние. 
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 
на плодородието. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемните услуги от 
земеделска земя, гори, морски и сладки 
води чрез интегриране на 
агрономически и екологични цели за 
устойчиво производство.

храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 
включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние. 
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 
на плодородието. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемната устойчивост и
услуги от земеделска земя, гори, морски 
и сладки води чрез интегриране на 
агрономически и екологични цели за 
устойчиво производство.

Or. en

Изменение 309
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на нискоотпадна 
производствена верига, която е в 
състояние да осигури снабдяването с 
храни в контекста на изменението на 
климата и увеличаващото се 
население, може да се постигне чрез 
подобряване на системите за 
управление, които да свеждат до 
минимум вложените ресурси, както 
на равнище земя/море, така и в 
рамките на цялата верига на 
доставки. Колективните познания на 
земеделските производители за 
природните ресурси, екологичните 
процеси и качеството на продуктите 
може да бъде използвано като основа 
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за свеждане до минимум на 
зависимостта от външни източници. 
Скъсяването на веригите на 
земеделските храни чрез постигане на 
потребителско доверие и по-голяма 
близост до производителите също е 
основа за нискоотпадна 
производствена верига, като в 
същото време решава проблема с 
търсенето от страна на 
потребителите на храни с високо 
качество и отчита хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от горите и на потоците от 
отпадъци със селскостопански, воден, 
промишлен и общински произход.

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от селското стопанство,
горите и на потоците от отпадъци със 
селскостопански, воден, промишлен и 
общински произход.

Or. en

Обосновка

Трябва да стане ясно, че само по себе си селското стопанство има голям потенциал за 
устойчиво производство и използване на биомаса чрез специализирани култури, 
разработването на растения с характерни качества и каскадното използване на 
културите.
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Изменение 311
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер. 
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива. 
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията 
на равнището на Съюза са необходими 
и за съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Успоредно с пазарно 
ориентираните функции, 
биоикономиката поддържа и широка 
гама от общественополезни функции, 
които следва да бъдат запазени: 
селскостопанските и горските 
територии, биологичното 
разнообразие в земеделските земи и 
горите, качеството на водата и 
нейната достъпност, 
функционалността на почвата, 
стабилността на климата, 
качеството на въздуха, 
устойчивостта на наводнения и 
пожари. Предизвикателствата във 
връзка с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер. 
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
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Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива. 
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите, 
потребителите и крайните
ползватели. Действията на равнището 
на Съюза са необходими и за съгласуван 
отговор на това предизвикателство 
отвъд рамките на отделните сектори и 
със силно обвързване със съответните 
политики на Съюза. Координацията на 
равнище ЕС на научните изследвания и 
иновациите ще стимулира 
необходимите промени в Съюза и ще 
спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 312
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
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стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер. 
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер. 
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Прозрачният подход с множество 
участници ще осигури необходимите 
полезни взаимодействия между 
изследователите, предприятията, 
земеделските стопани/производители, 
консултантите и крайните потребители. 
Действията на равнището на Съюза са 
необходими и за съгласуван отговор на 
това предизвикателство отвъд рамките 
на отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, фураж, продукти 
на биологична основа и биоенергия, 
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и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер. 
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива. 
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

както и в съответни обществени блага –
ще генерира висока европейска 
добавена стойност. Ако се управлява по 
устойчив начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер. 
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива. 
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 314
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, Рамковата директива за 
отпадъците, плана за действие за 
горите, тематичната стратегия за 
опазване на почвите, стратегията за 
биологичното разнообразие на ЕС за 
2020 г., стратегическия план за 
енергийни технологии, политиките на 
Съюза в областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите,
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

Or. en
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Изменение 315
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продиктуваните от предизвикателствата 
действия, насочени към социални и 
икономически ползи и модернизацията 
на свързаните с биоикономиката 
сектори и пазари, се подкрепят чрез 
мултидисциплинарни научни 
изследвания, които са двигател на 
иновациите и водят до разработването 
на нови практики, продукти и процеси. 
Освен това ще се следва широк подход 
към иновациите, обхващащ 
технологични, нетехнологични, 
организационни, икономически и 
социални иновации, включително 
например нови бизнес модели, 
търговски марки и услуги.

Продиктуваните от предизвикателствата 
действия, насочени към социални, 
екологични и икономически ползи и 
модернизацията на свързаните с 
биоикономиката сектори, участващи 
страни и пазари, се подкрепят чрез 
мултидисциплинарни научни 
изследвания, които са двигател на 
иновациите и водят до разработването 
на нови практики, устойчиви продукти 
и процеси. Освен това ще се следва 
широк подход към иновациите, 
обхващащ технологични, 
нетехнологични, организационни, 
икономически и социални иновации, 
включително например нови бизнес 
модели, търговски марки и услуги.
Потенциалът на земеделските 
стопани и на МСП да дадат своя 
принос в иновациите трябва да бъде 
категорично признат. Подходът към 
икономика, изградена на биологична 
основа, трябва да отчита значението 
на местния опит, създавайки по-
добри възможности на локално ниво, 
като в същото време постига 
сближаване между разнообразие и 
комплексност.

Or. en

Изменение 316
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква а) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му. 
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така
и устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси, 
включително биологичното 
разнообразие в европейска и световна 
перспектива, и се подобряват 
екосистемните услуги, включително
ограничаване на изменението на 
климата. Дейностите са насочени към 
по-устойчиви, гъвкави и
производителни земеделски и горски 
системи, които да са ресурсно 
ефективни (включително
нисковъглеродно, независимо от 
външни източници и биологично 
земеделие), да опазват природните 
ресурси, да бъдат разнообразни, 
способни да се адаптират към 
променящата се среда и устойчиви, 
като същевременно се разработват 
услуги, концепции и политики за
разнообразяване на хранителните 
системи и икономическо укрепване на 
селските райони.

Or. en

Изменение 317
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги,
включително справяне с изменението 
на климата и ограничаването му. 

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги,
опазват се почвата и водните 
ресурси, като едновременно с това се 
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Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

посрещат предизвикателствата, 
свързани с ограничаването на и 
адаптацията към изменението на 
климата. Дейностите са насочени към 
по-устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Or. en

Изменение 318
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му. 
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси на 
глобално равнище и се подобряват 
екосистемните услуги, включително
опазването на биологичното 
разнообразие и естествените 
местообитания, и справянето с 
изменението на климата и 
ограничаването му. Дейностите
насърчават систематичния подход и
са насочени към по-устойчиви и 
производителни земеделски и горски 
системи, включително биологично 
земеделие, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни и независими от 
външни източници), така и устойчиви, 
като същевременно се разработват 
услуги, концепции и политики, целящи 
да гарантират разнообразие на 
системите за производство на храни 
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и икономическо укрепване на селските 
райони.

Or. en

Изменение 319
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен. 
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен. 
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, по-добра 
информираност на потребителите по 
отношение на храните и 
конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на 
по-малко ресурси и генерирането на по-
малко странични продукти, отпадъци и 
парникови газове.

Or. en

Изменение 320
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна с високо 
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повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен. 
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

качество, както и да се повиши 
устойчивостта на преработката и 
разпространението на храни и фуражи, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към висококачествени,
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Or. it

Изменение 321
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен. 
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и фуражи
и на консумацията на храни, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към постигането на широко 
разнообразие от здравословни, 
автентични, висококачествени и 
безопасни храни за всички граждани, 
информиран избор на потребителите и 
конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на
по-малко ресурси и добавки и
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Or. en
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Изменение 322
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен. 
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен, като в 
същото време се опазва биологичното 
разнообразие в Европа. Дейностите са 
насочени към здравословни и безопасни 
храни за всички граждани, информиран 
избор на потребителите и 
конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на 
по-малко ресурси и генерирането на по-
малко странични продукти, отпадъци и 
парникови газове.

Or. en

Изменение 323
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 –буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета. 
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и
конкурентоспособна европейска 

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета, като 
в същото време се опазват 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги. Дейностите са 
насочени към оптимален принос за 
осигуряването на храна чрез развитие на 



AM\906357BG.doc 49/99 PE492.613v01-00

BG

аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез 
биотехнология за подхранване на 
интелигентен „син“ растеж.

устойчиво и екологосъобразно 
рибарство и европейска аквакултура в 
контекста на световната икономика.
Екологичните съображения, свързани 
с използването на биотехнологии в 
открити морски екосистеми, трябва 
да бъдат разглеждани внимателно.

Or. en

Изменение 324
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 –буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета. 
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е да се задържат устойчиви 
равнища на потребление на водните 
биологични ресурси, като в същото 
време се постигнат максимални 
социални и икономически 
ползи/възвращаемост от европейските 
океани и морета. Дейностите са 
насочени към оптимален принос за 
осигуряването на храна чрез развитие на 
устойчиво и екологосъобразно 
рибарство и конкурентоспособна 
европейска аквакултура в контекста на 
световната икономика и към 
стимулиране на морските иновации чрез 
биотехнология за подхранване на 
интелигентен „син“ растеж.

Or. en

Изменение 325
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 –буква в) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост
от европейските океани и морета. 
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж. Принципът на предпазливост, 
както и тревогите на гражданското 
общество, свързани с използването и 
разпространението на биотехнологии 
в открити морски екосистеми, 
трябва да бъдат взети предвид.

Or. en

Изменение 326
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I — част III — точка 2.3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) друга цел е борбата срещу 
хомогенизирането на видовете, 
представени във вътрешните морета 
и реките, които имат значително 
въздействие върху функционирането 
на екосистемите, особено поради 
повишена устойчивост на изменения.

Or. fr
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Обосновка

Важно е да се разгледа въпросът за феномена на уеднаквяване на водите и реките. 
През последните десетилетия само в ЕС бяха въведени повече от 400 видове риба в 
реките, където те не са съществували в исторически план.

Изменение 327
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа. 
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид
последиците от биоикономиката за 
ползването на земята и промените в 
него.

Целта е да се насърчава развитието на
възобновяема и енергийно ефективна, 
ефективно използваща ресурсите, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска промишленост на 
биологична основа. Дейностите са 
насочени към подпомагане на 
биоикономиката чрез превръщането на 
традиционни промишлени процеси и 
продукти в такива на биологична основа 
с ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, когато това е 
необходимо, а също и чрез регулиране, 
демонстрации и др., като се вземат 
предвид екологичните и социално-
икономическите последици от 
биоикономиката за ползването на земята 
и промените в него.

Or. en

Изменение 328
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа. 
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа. 
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива,
произвеждащи и използващи биомаса 
от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Or. en

Обосновка

Развитието на интегрирани рафинерии за биогорива не бива да се ограничава само до 
използването.

Изменение 329
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2.3 – буква г) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа. 
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа. 
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него, както и 
мнението и тревогите на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 330
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г. В 
допълнение възобновяемите енергийни 
източници следва да покриват 20 % от 
крайното потребление на енергия през 
2020 г. в съчетание с увеличение с 20 % 
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съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел. 
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % 
от всички емисии на парникови газове 
в Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и 
този процент вероятно ще се 
увеличи. Тази тенденция би довела до 
пълна зависимост от внос на нефт и 
газ към 2050 г. Изправени пред 
нестабилни енергийни цени на 
световния пазар в съчетание с тревога 
относно сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

на енергийната ефективност. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Системата се нуждае от съществена 
промяна в тази посока, защото,
изправени пред нестабилни енергийни 
цени на световния пазар (в съчетание с 
тревога относно сигурността на 
доставките), растящото данъчно 
бреме върху източниците на енергия и 
високата цена на приспособяването 
към европейските политики в 
областта на околната среда,
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. it

Изменение 331
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното
потребление на енергия през 2020 г. в 
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съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа. 
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел. 
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. До 2050 г. 
следва да се постигне 80—95 % 
намаление на емисиите на парникови 
газове. Всички сценарии за 
декарбонизация в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. показват, 
че до средата на този век 
технологиите за възобновяема 
енергия ще съставляват най-голям 
дял от технологиите за енергийни 
доставки, както и че ефективността 
на равнище на крайно потребление на 
енергия ще играе ключова роля за
постигането на целите. Затова е 
целесъобразно 80 % от бюджета по 
това предизвикателство да бъдат 
насочени към изследвания и иновации 
във възобновяемата енергия и 
постигането на ефективност на 
равнище на крайно потребление. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа. 
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел. 
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
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от доходите си за енергия.

Or. en

Изменение 332
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа. 
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел. 
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. евентуално с още 80—95 %. В 
допълнение възобновяемите енергийни 
източници следва да покриват 20 % от 
крайното потребление на енергия през 
2020 г. в съчетание с увеличение с 20 % 
на енергийната ефективност. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа. 
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел. 
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г., освен ако в ЕС не бъдат 
разработени нови устойчиви 
източници. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
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от доходите си за енергия. сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Обосновка

Крайната цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г. все още не е 
окончателно решена. Нивата от 80–95 % са желателни, но не непременно 
постижими. Освен това в Европа има нови източници на газ и нефт и в момента се 
обсъжда дали те могат да бъдат добивани по устойчив начин. Тези възможности не 
бива да бъдат пренебрегвани в „Хоризонт 2020“.

Изменение 333
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътната карта за изграждането до 
2050 г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, 
че преследваното намаляване на 
емисиите на парникови газове ще 
трябва да бъде осъществено главно в 
рамките на територията на Съюза. 
Това би означавало емисиите на CO2 
от енергетиката да се намалят до 
2050 г. с над 90 %, от 
промишлеността — с над 80 %, от 
транспорта — най-малко с 60 % и от 
жилищния сектор и услугите — с 
около 90 %.

заличава се 

Or. it

Обосновка

Както показва името ѝ, рамковата програма обхваща периода само до 2020 г. 
Следователно няма смисъл да се споменават възможни бъдещи сценарии за 
следващите десетилетия.
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Изменение 334
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътната карта за изграждането до 
2050 г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г. с 
над 90 %, от промишлеността — с над 
80 %, от транспорта — най-малко с 
60 % и от жилищния сектор и услугите 
— с около 90 %.

Пътната карта за изграждането до 
2050 г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика, във вида, в 
който е изготвена от Европейската 
комисия, предпоставя, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза, предвид 
липсата на споразумение по този 
въпрос на световно равнище. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г.
дори с над 90 %, от промишлеността —
с над 80 %, от транспорта — с 60 % и от 
жилищния сектор и услугите — с 90 %.

Or. en

Обосновка

Крайната цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г. все още не е 
окончателно решена. Нивата от 80–95 % са желателни, но не непременно 
постижими.

Изменение 335
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
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пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

пазарната реализация на достъпни цени 
на ефективни, безопасни и надеждни 
нисковъглеродни енергийни технологии 
и услуги. Това трябва да се осъществява 
успоредно с нетехнологични решения 
във връзка както с предлагането, така и 
с търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. it

Изменение 336
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От гледна точка на оптимизиране на 
ресурсите, приемането на отделни 
бюджетни редове за всяка от 
технологиите, споменати в 
Европейския стратегически план за 
енергийните технологии, носи 
добавена стойност за Европа.

Or. it
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Изменение 337
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за
новаторски технологии за 
възобновяеми енергийни източници,
улавяне и съхраняване на въглероден 
диоксид, осигуряващи по-голям мащаб,
по-ниски разходи, безопасност за 
околната среда, по-висок к.п.д. на
преобразуването и по-висока степен на 
разполагаемост за различни пазари и 
експлоатационни условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и демонстрация за технологии за 
възобновяеми енергийни източници, 
осигуряващи достъпни цени, 
безопасност за околната среда, по-висок 
к.п.д. на преобразуването и по-висока 
степен на разполагаемост за различни 
пазари и експлоатационни условия.

Or. it

Изменение 338
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид,
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и демонстрация за новаторски 
технологии за възобновяеми енергийни 
източници, осигуряващи по-голяма 
ефективност, по-ниски разходи, 
безопасност за околната среда, по-висок 
к.п.д. на преобразуването и по-висока 
степен на разполагаемост за различни 
пазари и експлоатационни условия.

Or. en

Изменение 339
Theodoros Skylakakis
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия. Дейности се насочват и към 
НИРД за технологии за съхранение на 
енергия от възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 340
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.3 –буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на пазара 
на водородни и горивни клетки и да се 
разкрият нови варианти с дългосрочен 
потенциал за пазарна зрялост.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на пазара 
на биометан, водородни и горивни 
клетки и да се разкрият нови варианти с 
дългосрочен потенциал за пазарна 
зрялост.

Or. it
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Изменение 341
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.3 – буква г) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Единна, интелигентна европейска 
мрежа за електроенергия;

г) Единна, интелигентна европейска 
мрежа за електроенергия, която 
позволява пълната интеграция на 
възобновяемите енергийни източници 
в енергийния микс;

Or. en

Изменение 342
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива), към 
въздействието на устройства, 
съоръжения и нови технологични 
разработки върху морската среда и
към съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Or. en

Изменение 343
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 3.3 – буква ж) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към приложни 
иновации, за да се улесни пазарната 
реализация на енергийни технологии и 
услуги, да се преодолеят 
нетехнологични пречки и да се ускори 
икономически ефективното прилагане 
на енергийните политики на Съюза.

Дейностите са насочени към приложни 
иновации, за да се улесни пазарната 
реализация на енергийни технологии и 
услуги, да се преодолеят 
нетехнологични пречки и да се ускори 
икономически ефективното прилагане 
на енергийните политики на Съюза. В 
този контекст програмата 
„Интелигентна енергия — Европа“, 
която беше приложена успешно в 
рамките на програмата за 
конкурентоспособност и иновации, 
трябва да бъде продължена чрез 
амбициозно бюджетно разпределение 
в рамките на настоящата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 344
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 4.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото.

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна, достъпна и 
цялостна в полза на гражданите, 
икономиката и обществото.

Or. en

Изменение 345
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 4.1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортната система се ръководи 
от философията за „здравословно 
стареене и независим живот“, като 
по този начин става достъпна и носи 
ползи за всички граждани без оглед на 
възраст, пол и увреждане.

Or. en

Изменение 346
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 4.3 – буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и 
други превозни средства с ниски или 
нулеви емисии, включително 
посредством революционен напредък 
при двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура; 
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение превозни средства с 
ниски емисии на достъпни пазарни 
цени, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура; 
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Or. it
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Изменение 347
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 4.3 – буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура; 
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии на достъпни пазарни цени, 
включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура; 
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Or. it

Изменение 348
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 4.3 –буква в) – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 
концепции и проекти, интелигентни 
системи за управление и оперативно 
съвместими стандарти, ефективни 
производствени процеси, съкращаване 
на необходимото време за разработване 
и намаляване на разходите по време на 
жизнения цикъл.

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 
концепции и проекти на конкурентни 
пазарни цени, интелигентни системи за 
управление и оперативно съвместими 
стандарти, ефективни производствени 
процеси, съкращаване на необходимото 
време за разработване и намаляване на 
разходите по време на жизнения цикъл.

Or. it

Изменение 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини

5. Действия във връзка с климата и 
водите, ресурсна ефективност и 
суровини

Or. en

Обосновка

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Изменение 350
Yves Cochet, Jill Evans
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Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 5.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване 
на благосъстоянието, като 
същевременно се осигурява екологична 
цялост и устойчивост, средният размер 
на глобалното затопляне се поддържа 
под 2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика,
защита и устойчиво управление на 
природните ресурси и екосистеми,
както и да се осигурят устойчиво 
използване и доставки на суровини, за 
да се отговори на нуждите на 
нарастващото световно население в 
границите на устойчивост на 
природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейското 
благосъстояние, като същевременно се 
осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en

Изменение 351
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 5.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 
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увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C, дава се възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата
и се опазва културното наследство.

Or. en

Изменение 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 5.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини и вода, за да се 
отговори на нуждите на нарастващото 
световно население в границите на 
устойчивост на природните ресурси на 
планетата. Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en

Изменение 353
Corinne Lepage
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Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 5.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на сухоземните и морските природни
ресурси на планетата. Дейностите ще 
допринесат за увеличаване на 
европейската конкурентоспособност и 
подобряване на благосъстоянието, като 
същевременно се осигурява екологична 
цялост и устойчивост, средният размер 
на глобалното затопляне се поддържа 
под 2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en

Изменение 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европа съществува спешна нужда 
от иновации в областта на 
интегрираните водни системи. 
Европа трябва да се справя с остаряла 
водна инфраструктура (както в 
системите за отпадъчни води, така и 
при снабдяването с питейна вода), 
увеличаващ се недостиг на вода, висок 
риск от наводнения в градовете, 
замърсяване на водите и все по-голямо 
и специфично търсене на вода за 
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селското стопанство, 
промишлеността и градското 
население. За да отговори на 
обществените предизвикателства (да 
гарантира достъпни доставки на вода 
с добро качество за всички граждани, 
да осигури подходяща вода с 
подходящо качество и цена за 
промишлеността/селското 
стопанство и да сведе замърсяването 
до минимум), Европа има нужда от 
инвестиции в иновативни 
водопроводни системи.

Or. en

Изменение 355
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 5.1 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Предвид сериозните и до голяма 
степен необратими промени на 
значими компоненти от земната 
климатична система е необходимо 
проучването на всички източници на 
глобалното затопляне, както и на 
всички възможности за неговото 
ограничаване. Наред с намаляването 
на емисиите на СО2, разработването 
на стратегии за бързо действие (като 
редуциране на 
хидрофлуоровъглеродите, саждите, 
тропосферния озон; намаляването на 
парниковите газове по биологичен 
път) може да породи най-бързите 
реакции към промените на климата в 
рамките на няколко десетилетия и 
дори по-скоро.

Or. en
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Обосновка

Изменение, допълващо изменение 29 в проектостановището.

Изменение 356
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза, 
особено предвид лошото управление 
на цикъла на отпадъчните продукти. 
Освен това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
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управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

Or. en

Изменение 357
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Промените в климата представляват 
заплаха и за европейското културно 
наследство: разбирането на 
предизвикателствата и намирането 
на адекватни решения ще бъде от 
съществено значение за запазване на 
идентичността, социалното 
сближаване и за оптимизиране на 
икономическите ползи, свързани с 
туризма.

Or. en

Изменение 358
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се разработят и 
внедрят икономически ефективни
технологии, както и да се предприемат 
мерки за ограничаване и 
приспособяване, за да се постигнат 
целите на ЕС и международните цели 
относно емисиите и концентрацията
на парникови газове, а също и за 

Необходимо е да се разработят и 
внедрят устойчиви и ефективни
нетехнологични и технологични 
решения, както и да се предприемат 
мерки за ограничаване и 
приспособяване, за да се постигнат 
целите на ЕС и международните цели 
относно емисиите на парникови газове, 
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справяне с последиците от изменението 
на климата. Политически рамки със 
съюзен и световен обхват трябва да 
гарантират, че екосистемите и 
биоразнообразието са защитени, ценени 
и надлежно възстановени, за да се 
запази тяхната способност да
предоставят ресурси и услуги в бъдеще. 
Научните изследвания и иновациите 
могат да спомогнат да се гарантира 
надежден и устойчив достъп до 
суровини, както и значително 
намаление на използването и 
разхищаването на ресурсите.

а също и за справяне с последиците от 
изменението на климата. Политически 
рамки със съюзен и световен обхват 
трябва да гарантират, че екосистемите и 
биоразнообразието са защитени, ценени 
и надлежно възстановени, за да се 
запази тяхната способност да 
предоставят ресурси и услуги в бъдеще. 
Научните изследвания и иновациите 
могат да спомогнат да се гарантира 
надежден и устойчив достъп до 
суровини, както и значително 
намаление на използването и 
разхищаването на ресурсите.

Or. en

Изменение 359
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта;
„Пътна карта за постигане до 2050 г. 
на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“;
Адаптиране спрямо изменението на 
климата - към европейска рамка за 
действия; инициативата за суровините; 
стратегията за устойчиво развитие на 
Съюза; „Интегрирана морска политика 
за Европейския съюз“; Рамковата 
директива за морска стратегия; планът 
за действие за екологични иновации и
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“. Тези действия 
трябва да повишават способността на 

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта; 
Адаптиране спрямо изменението на 
климата - към европейска рамка за 
действия; инициативата за суровините; 
стратегията за устойчиво развитие на 
Съюза; „Интегрирана морска политика 
за Европейския съюз“; Рамковата 
директива за морска стратегия; планът 
за действие за екологични иновации и
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“. Тези действия 
трябва да повишават способността на 
обществото да придобие по-голяма 
устойчивост към изменението на 
околната среда и на климата и да 
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обществото да придобие по-голяма 
устойчивост към изменението на 
околната среда и на климата и да 
осигуряват наличието на суровини.

осигуряват наличието на суровини.

Or. it

Изменение 360
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта;
„Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност“; Адаптиране 
спрямо изменението на климата - към 
европейска рамка за действия; 
инициативата за суровините; 
стратегията за устойчиво развитие на 
Съюза; „Интегрирана морска политика 
за Европейския съюз“; Рамковата 
директива за морска стратегия; планът 
за действие за екологични иновации и
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“. Тези действия 
трябва да повишават способността на 
обществото да придобие по-голяма 
устойчивост към изменението на 
околната среда и на климата и да 
осигуряват наличието на суровини.

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта;
„Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност“; Адаптиране 
спрямо изменението на климата - към 
европейска рамка за действия; 
инициативата за суровините; 
стратегията за устойчиво развитие на 
Съюза; „Интегрирана морска политика 
за Европейския съюз“; Рамковата 
директива за морска стратегия; планът 
за действие за екологични иновации и 7-
ата програма за действие за околната 
среда. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Or. en
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Изменение 361
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвид транснационалния и глобален 
характер на климата и околната среда, 
техния мащаб и сложност и 
международното измерение на веригата 
на доставки на суровини, дейностите 
трябва да се извършват на равнището на 
Съюза и отвъд него. 
Мултидисциплинарният характер на 
необходимите научни изследвания 
изисква обединяване на допълнителни 
знания и ресурси за ефективно справяне 
с това предизвикателство. За 
намаляване на използването на ресурси 
и на въздействието върху околната 
среда, като същевременно се повишава 
конкурентоспособността, се изисква 
решителен социален и технологичен 
преход към икономика, основана на
устойчива връзка между природата и 
благосъстоянието на хората. 
Координирани научноизследователски и 
иновационни дейности ще подобрят 
разбирането и прогнозирането на 
изменението на климата и околната 
среда в системна и междусекторна 
перспектива, ще намалят несигурността, 
ще разкрият и оценят уязвимостта, 
рисковете, разходите и благоприятните 
възможности, а също така ще разширят 
обхвата и ще подобрят ефективността 
на обществените и политическите 
отговори и решения. С действията ще се 
преследва също така да се даде 
възможност на участниците на всички 
обществени равнища активно да 
участват в този процес.

Предвид транснационалния и глобален 
характер на климата и околната среда, 
техния мащаб и сложност и 
международното измерение на веригата 
на доставки на суровини, дейностите 
трябва да се извършват на равнището на 
Съюза и отвъд него. 
Мултидисциплинарният характер на 
необходимите научни изследвания 
изисква обединяване на допълнителни 
знания и ресурси за ефективно справяне 
с това предизвикателство. За 
намаляване на използването на ресурси 
и на въздействието върху околната 
среда, като същевременно се повишава 
конкурентоспособността, се изисква 
решителен социален и технологичен 
преход към устойчива икономика, 
основана на взаимноизгодна връзка 
между биологичното разнообразие и
хората. Координирани 
научноизследователски и иновационни 
дейности ще подобрят разбирането и 
прогнозирането на изменението на 
климата и околната среда в системна и 
междусекторна перспектива, ще 
намалят несигурността, ще разкрият и 
оценят уязвимостта, рисковете, 
разходите и благоприятните 
възможности, а също така ще разширят 
обхвата и ще подобрят ефективността 
на обществените и политическите 
отговори и решения. С действията ще се 
преследва също така да се даде 
възможност на участниците на всички 
обществени равнища активно да 
участват в този процес.

Or. en
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Изменение 362
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се 
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

За решаване на проблемите по
устойчивото използване и достъпа до 
суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност
(проучване, добив, проектиране,
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна). Иновациите в 
тези области ще предоставят 
възможности за растеж и заетост, както 
и варианти за иновации, обхващащи 
науката, технологиите, икономиката, 
политиката и управлението. По тази 
причина се подготвя европейско 
партньорство за иновации в областта на 
суровините.

Or. en

Изменение 363
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 
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така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски мерки за приспособяване и 
за предотвратяване на рискове; 
подкрепа за политиките за ограничаване 
на отрицателното въздействие.

така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски мерки за ограничаване,
приспособяване и за предотвратяване на 
рискове; подкрепа за политиките за 
ограничаване на отрицателното 
въздействие.

Or. en

Изменение 364
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки и стратегии за 
приспособяване и ограничаване, 
насочени както към CO2, така и към 
други, не CO2 парникови газове, при 
които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
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новаторски мерки за приспособяване и 
за предотвратяване на рискове;

уязвимостта, както и разработване на 
новаторски мерки за приспособяване и 
за предотвратяване на рискове;

Or. ro

Изменение 365
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предоставят необходимите 
знания за управлението на природни 
ресурси, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и
нуждите на обществото и икономиката. 
Дейностите са насочени към: по-добро 
разбиране на функционирането на 
екосистемите, тяхното взаимодействие 
със социалните системи и ролята им за 
поддържане на икономиката и на 
човешкото благосъстоянието; и 
предоставяне на знания и инструменти 
за ефективно вземане на решения и за 
съпричастност на обществото.

Целта е да се предоставят необходимите 
знания за управлението на природни 
ресурси, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и 
нуждите на обществото и икономиката. 
Дейностите са насочени към: по-добро 
разбиране на функционирането на 
екосистемите, включително на 
регулиращата роля на океаните и 
горите за предотвратяване на 
глобалното затопляне, тяхното 
взаимодействие със социалните системи 
и ролята им за поддържане на 
икономиката и на човешкото 
благосъстоянието; и предоставяне на 
знания и инструменти за ефективно 
вземане на решения и за съпричастност 
на обществото.

Or. en

Изменение 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 5.3 – буква б) – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Предприемане на действия за 



AM\906357BG.doc 79/99 PE492.613v01-00

BG

опазване на устойчивия преход, 
управление и използване на водните 
ресурси и водните услуги.
Целта е да се подобри иновативното 
познание по отношение на 
(промените във) водоснабдяване, 
пречистване на водите, затваряне на 
водния цикъл, възстановяване на 
енергията/суровините и подобряване 
на ангажираността/поведението на 
крайните ползватели за посрещане на 
бъдещите потребности.

Or. en

Изменение 367
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІІ – точка 5.3 – буква в) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Гарантиране на устойчивото 
снабдяване с неенергийни и 
неселскостопански суровини

в) Гарантиране на устойчивото
използване, управление и снабдяване с 
неенергийни и неселскостопански 
суровини

Or. en

Изменение 368
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно, щадящо 
ресурсите и екологосъобразно
използване, рециклиране и 
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оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда. 
Дейностите са насочени към: 
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини; 
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни 
суровини; и подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване.

оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда. 
Дейностите са насочени към: 
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини; 
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините;
насърчаване на екологичното 
проектиране, намиране на заместители 
на особено важни суровини;
разработване на затворени процеси и
системи, подкрепа на стратегии и 
технологии за оползотворяване и 
повторна употреба; създаване на 
възможности за гражданите и 
потребителите да намалят 
консумацията и загубите на суровини 
чрез мерки в областта на търсенето,
подобряване на информираността на 
обществото относно суровините и на 
уменията за тяхното използване.

Or. en

Изменение 369
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане на 
пазара на достъпни цени и тяхното 
разпространение, като се обръща 
специално внимание на МСП; подкрепа 
за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
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икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Or. it

Изменение 370
Anna Záborská

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На първо място продължават да 
съществуват значителни различия в 
Съюза както между отделните държави, 
така и в самите тях. За 2010 г. 
стойността на индекса за човешко 
развитие — сборен показател за 
измерването на напредъка в 
здравеопазването, образованието и 
приходите, е в диапазона 0,743—0,895 
за държавите членки на Европейския 
съюз, което отразява значителните 
различия между тези държави. 
Продължава да съществува и
значително неравенство между 
жените и мъжете: например 
разликата в заплащането на двата 
пола в Съюза остава 17,8 % в полза на 
мъжете. Понастоящем всеки шести 
гражданин на Съюза (т.е. това засяга 
около 80 милиона души) е застрашен от 
изпадане в бедност. През последните 
две десетилетия нарасна бедността сред 
младите хора и семействата с деца. 
Процентът на безработицата сред 
младите хора е над 20 %. 150 милиона 
европейци (т.е. около 25 % от цялото 
население) никога не са използвали 
интернет и вероятно никога няма да 
придобият достатъчна цифрова 
грамотност. Политическата апатия и 
поляризацията при избори също 

На първо място продължават да 
съществуват различия в Съюза както 
между отделните държави, така и в 
самите тях. За 2010 г. стойността на 
индекса за човешко развитие — сборен 
показател за измерването на напредъка в 
здравеопазването, образованието и 
приходите, е в диапазона 0,743—0,895 
за държавите членки на Европейския 
съюз, което отразява значителните 
различия между тези държави. 
Продължава да съществува и
неравнопоставеност на 
възможностите между мъжете и
жените. Понастоящем всеки шести 
гражданин на Съюза (т.е. това засяга 
около 80 милиона души) е застрашен от 
изпадане в бедност. През последните 
две десетилетия нарасна бедността сред 
младите хора и семействата с деца. 
Процентът на безработицата сред 
младите хора е над 20 %. 150 милиона 
европейци (т.е. около 25 % от цялото 
население) никога не са използвали 
интернет и вероятно никога няма да 
придобият достатъчна цифрова 
грамотност. Политическата апатия и 
поляризацията при избори също 
нараснаха, което отразява разклатеното 
доверие на гражданите в сегашните 
политически системи. Тези факти 
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нараснаха, което отразява разклатеното 
доверие на гражданите в сегашните 
политически системи. Тези факти 
подсказват, че някои социални групи и 
общности трайно са изолирани от 
социалното и икономическото развитие 
и/или от демократичното 
волеизявление.

подсказват, че някои социални групи и 
общности трайно са изолирани от 
социалното и икономическото развитие 
и/или от демократичното 
волеизявление.

Or. en

Изменение 371
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.3.1 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, дискриминацията на 
основата на пол, раса или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст, включително 
мерки за отстраняване на 
препятствията пред достъпа на лица 
с увреждания, или цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
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развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Над 15 % от населението на Европа страда от увреждания. Борбата срещу 
дискриминацията на основата на увреждания трябва ясно да присъства в 
предложенията за „Хоризонт 2020“ (в съответствие с член 21 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, член 2 от Договора за ЕС, член 10 от Договора 
за функционирането на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания).

Изменение 372
Anna Záborská

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.3.1 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и социалното изключване в 
европейското общество, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
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неравенството между половете,
цифровото или иновационното 
разделение, включително спрямо други 
региони на света. Те трябва да служат 
по-специално за прилагането и 
адаптацията на стратегията „Европа 
2020“ и за широката външна дейност на 
Съюза. Предприемат се специфични 
мерки за високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 373
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.3.2 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, в 
това число на хора с увреждания,
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Or. en

Изменение 374
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.3.1 – параграф 2 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност, включително чрез 
консултации с организации на 
гражданското общество, и особено 
организации на лица с увреждания, в 
областта на научните изследвания и 
иновациите;

Or. en

Обосновка

За провеждането на научни изследвания, които имат полза и смисъл за обществото, 
от изключително значение е хората с увреждания и техните представителни 
организации да бъдат пълноценно включени в проектите за научни изследвания, 
финансирани от „Хоризонт 2020“. Това е от решаващо значение, ако искаме да 
гарантираме, че резултатите от европейските научни изследвания съответстват на 
потребностите на обществото и на гражданите, особено на хората с увреждания. 
На този етап не се споменава нищо за включване на хората с увреждания в научните 
изследвания по „Хоризонт 2020“, поради което предложението следва да бъде 
изменено в тази посока.

Изменение 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.3.1 – параграф 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите; повишаване 
на обществената оценка за науката

Or. en

Обосновка

Схващането за важността на науката е съществен фактор за обществото.
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Изменение 376
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.3.3 – параграф 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;

б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите, с особен 
акцент върху борбата с незаконната 
имиграция на територията на ЕС;

Or. it

Изменение 377
Yves Cochet, Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 6.3.3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;

г) повишаване на превенцията, 
реакцията и устойчивостта на Европа 
спрямо кризи и бедствия, включително 
спрямо природни или причинени от 
човека бедствия;

Or. en

Изменение 378
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е със структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 
продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 

Европа е със структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 
продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 
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слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти; 
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 
съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност; 
недостатъчния за конкурентоспособност 
в световен мащаб размер на ресурсите в 
центровете за високи постижения; както 
и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.

слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти;
исторически обусловената загуба на 
технически и научни умения, 
характеризираща различни региони;
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 
съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност; 
недостатъчния за конкурентоспособност 
в световен мащаб размер на ресурсите в 
центровете за високи постижения; както 
и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.

Or. it

Изменение 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще се заеме с тези проблеми, като 
спомага за структурни промени в 
европейската иновационна среда. Той 
ще осъществява това, като подпомага 
интегрирането на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите по 
най-високи стандарти, с което се 
създават нови, благоприятни условия 
за иновации, и като насърчава и 
подкрепя предприемачи от ново 
поколение. По този начин EIT ще 
допринесе напълно на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и по-
специално за тези на водещите 
инициативи „Съюз за иновации“ и
„Младеж в движение“.

EIT ще се заеме с тези проблеми, като 
спомага за структурни промени в 
европейската иновационна среда. Той 
ще осъществява това, като подпомага 
интегрирането на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите по 
най-високи стандарти, като изгражда 
съвместни локални центрове на ОЗИ 
в различните региони на Европа, 
създавайки нови, благоприятни условия 
за иновации, като в същото време
насърчава и подкрепя предприемачи от 
ново поколение. По този начин EIT ще 
допринесе напълно на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и по-
специално за тези на водещите 
инициативи „Съюз за иновации“ и
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„Младеж в движение“.

Or. en

Изменение 380
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката. 
Предпоставка е силното ръководство: 
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
въздействие както върху пазара, така и
върху обществото. Сега действащите 
правила относно участието, оценяването 
и наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката. 
Предпоставка е силното ръководство: 
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото, и ясна добавена 
стойност, определена на базата на 
подход, насочен към постигането на 
резултати. Сега действащите правила 
относно участието, оценяването и 
наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

Or. it

Обосновка

Въпреки че понятието „подход, насочен към постигането на резултати“ присъства в 
заглавието, в самия параграф то не се споменава; добавената стойност обаче, 
определена на базата на такъв подход, следва изрично да бъде спомената.
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Изменение 381
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 3 – буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето, като например 
изменението на климата или 
устойчивата енергетика. Чрез 
всестранното разглеждане на основните 
обществени предизвикателства EIT ще 
насърчава прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето. Чрез всестранното 
разглеждане на основните обществени 
предизвикателства EIT ще насърчава 
прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Or. it

Изменение 382
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 3 – буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и разработва 
нови и иновативни учебни програми за 
отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от сложните 
обществени и икономически 
предизвикателства. За тази цел EIT ще 
играе ключова роля в насърчаване 
признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите-членки.

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и разработва 
нови и иновативни учебни програми за 
отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от постоянните 
промени в обществото, икономиката 
и пазара на труда. За тази цел EIT ще 
играе ключова роля в насърчаване 
признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите-членки.

Or. it
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Изменение 383
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 3 – буква в) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще играе съществена роля и в 
усъвършенстването на концепцията 
за „предприемачеството“ чрез своите 
образователни програми, с които 
насърчава предприемаческия дух в 
условията на интензивно придобиване 
на нови знания, като се основава на 
иновативни изследвания и допринася 
за решения с голямо обществено 
значение.

заличава се

Or. it

Обосновка

Ограничаването на концепцията за предприемачество единствено и само до 
образователните програми е опасно, защото предполага предопределяне на това кой 
може и кой не може да бъде „предприемач“.

Изменение 384
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 3 – буква е) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT значително ще допринесе за целите, 
поставени в „Хоризонт 2020“, по-
специално като се заеме с 
предизвикателствата пред обществото 
по начин, който допълва други 
инициативи в тези области. Той ще 
изпробва нови и опростени подходи за 
финансиране и управление и по този 
начин ще играе ролята на пионер в 

EIT значително ще допринесе за целите, 
поставени в „Хоризонт 2020“, по-
специално като се заеме с 
предизвикателствата пред обществото 
по начин, който допълва други 
инициативи в тези области. Той ще 
изпробва нови и опростени подходи за
финансиране и управление и по този 
начин ще играе ролята на пионер в 
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европейската среда за иновации. 
Неговият подход към финансирането ще 
се основава твърдо на силен лостов 
ефект за мобилизиране както на 
публични, така и на частни средства. 
Освен това той ще използва напълно 
нови средства за целенасочено 
подпомагане на отделни дейности чрез 
фондацията на EIT.

европейската среда за иновации. 
Неговият подход към финансирането ще 
се основава твърдо на силен лостов 
ефект за мобилизиране както на 
публични, така и на частни средства. 
Освен това той ще използва напълно 
нови средства за целенасочено 
подпомагане на отделни дейности.

Or. it

Изменение 385
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение I – част V – точка 3 – буква ж) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще бъде обвързан и с регионалната 
политика чрез ОЗИ и техните така 
наречени колокационни центрове —
възлови точки за високи постижения, 
обединяващи партньори от сферата на 
висшето образование, научните 
изследвания и бизнеса в даден 
географски район. Това по-специално 
трябва да осигури по-добра връзка 
между висшите учебни заведения и 
регионалните иновации и растеж в 
контекста на регионални и национални 
стратегии за интелигентно 
специализиране. Така ще се допринесе 
за постигане на целите на политиката на 
Съюза за сближаване.

EIT ще бъде обвързан и с регионалната 
политика чрез ОЗИ и техните така 
наречени колокационни центрове —
възлови точки за високи постижения, 
обединяващи партньори от сферата на 
висшето образование, научните 
изследвания и бизнеса в даден 
географски район. Това по-специално 
трябва да осигури по-добра връзка 
между висшите учебни заведения, 
пазара на труда и регионалните и 
местни иновации и растеж в контекста 
на местни, регионални и национални 
стратегии за интелигентно 
специализиране. Така ще се допринесе 
за постигане на целите на политиката на 
Съюза за сближаване.

Or. it

Обосновка

Ако висшето образование не се свърже също с пазара труда, и в частност с 
регионалния и местния трудов пазар, Европа няма да бъде в състояние да запълни 
един от основните пропуски, от които страда, от гледна точка на икономическия 
растеж.
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Изменение 386
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение II – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818
1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505
3. *Дейности по програмата „Мария Кюри“ по 

отношение на уменията, обучението и професионалното развитие
6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури 
(включително електронни инфраструктури)

2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280
1. Водещи позиции при базовите и промишлените 

технологии*
15580, от които 500 
за EIT

2. Достъп до рисково финансиране 4000

3. *Иновации в МСП 700
ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и 
благосъстояние;

9077, от които 292 
за EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, и биоикономика;

4694, от които 150 
за EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 
за EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 
за EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна 
ефективност и суровини 

3573, от които 115 
за EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 
за EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област

2212

ОБЩО 87740



AM\906357BG.doc 93/99 PE492.613v01-00

BG

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 29,3 %

1. Европейски научноизследователски съвет 14,5 %
2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3,9 %

3. *Дейности по програмата „Мария Кюри“ по
отношение на уменията, обучението и професионалното развитие

7,4 %

4. Европейски научноизследователски инфраструктури 
(включително електронни инфраструктури)

3,5 %

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 25,2 %

1. Водещи позиции при базовите и промишлените 
технологии*

17,7 %

2. Достъп до рисково финансиране 4,5 %
3. *Иновации в МСП 3 %

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 40,4 %

1. Здравеопазване, демографски промени и 
благосъстояние;

12 % 

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, и биоикономика;

5,3 %

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 7,7 %
4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 8,7 %

5. Действия във връзка с климата, ресурсна 
ефективност и суровини 

4,2 %

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 2,5 %
Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 3 %

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област

2,1 %

ОБЩО 100 %

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира тежестта на всяка бюджетна линия с оглед на 
това, че целият пакет подлежи на договаряне в рамките на преговорите по 
многогодишната финансова рамка (МФФ). [Процентите се заместват със 
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съответната сума в милиони евро веднага след като се постигне споразумение за 
общия финансов пакет в съответствие с Регламента на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.]

Изменение 387
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение II – таблица

Текст, предложен от Комисията

„Високи постижения в научната област“, в това число: 27818
1. Европейски научноизследователски съвет 15008
2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505
3. *Дейности по програмата „Мария Кюри“ по 

отношение на уменията, обучението и 
професионалното развитие

6503

4. Европейски научноизследователски 
инфраструктури (включително електронни 
инфраструктури)

2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280
1. Водещи позиции при базовите и промишлените 

технологии*
15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране 4000
3. *Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888
1. Здравеопазване, демографски промени и 

благосъстояние;
9077, от които 292 за 
EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, и 
биоикономика;

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран 
транспорт

7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна 
ефективност и суровини 

3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***
Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област

2212

ОБЩО 87740
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Изменение

Or. it

Обосновка

Докато общата сума остава без промяна, приоритетите, предложени от 
Комисията, следва да бъдат коригирани. За да бъдат постигнати целите за водещи 
позиции в промишлеността, от стратегическа важност е да се насърчи участието 
на МСП чрез улесняване на достъпа до кредитиране и увеличаване на сумите, 

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 23818
1. Европейски научноизследователски съвет 10008
2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 4505
3. *Дейности по програмата „Мария Кюри“ по 

отношение на уменията, обучението и 
професионалното развитие

6503

4. Европейски научноизследователски 
инфраструктури (включително електронни 
инфраструктури)

2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 25280
1. Водещи позиции при базовите и промишлените 

технологии*
15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране 6000
3. *Иновации в МСП 3700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 34388
1. Здравеопазване, демографски промени и 

благосъстояние;
13147, от които 292 за 
EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, и 
биоикономика;

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 4537, от които 140 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран 
транспорт

6690, от които 217 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна 
ефективност и суровини 

1003, от които 45 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1042 + 1482***
Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област

2212

ОБЩО 87740
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предназначени за иновативни МСП. В допълнение, по силата на целта за 
обществените предизвикателства, научните изследвания в здравеопазването следва 
да получат по-висока степен на приоритетност от тази, дадена им от 
Комисията,чрез съответното увеличение на дела им в бюджета.

Изменение 388
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505
3. *Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на 

уменията, обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури 
(включително електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране 4000

3. *Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 9077, от които 292 за 
EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, и биоикономика;

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и 
суровини 

3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***
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Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 31,8 %

1. Европейски научноизследователски съвет 17,1 %

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 4 %

3. *Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на 
уменията, обучението и професионалното развитие 7,5 %

4. Европейски научноизследователски инфраструктури 
(включително електронни инфраструктури) 3,2 %

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 23,3 %

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 17,8 %

2. Достъп до рисково финансиране 4,6 %

3. *Иновации в МСП 0,9 %

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 41,3 %

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 10,3 %

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, морски 
изследвания и биоикономика 5,3 %

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 7,5 %

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 8,8 %
5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и 

суровини 4,1 %

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 5,3 %

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1,2 %
Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област 2,5 %
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ОБЩО „Хоризонт 2020“ Pre-ITER 100 %

ITER 3,2 %

ОБЩО „Хоризонт 2020“ ITER 103,2 %

Or. en

Обосновка

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Изменение 389
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение II – таблица – информация към таблицата – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 
наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR
за космически технологии. В резултат 
на това ще се разполага с 6663 млн. 
EUR в подкрепа на дейностите по 
ключови базови технологии.

*Включително 57,6 % за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 11,5 % за 
фотоника, микро- и наноелектроника, 
27,6 % за нанотехнологии, авангардни 
материали и усъвършенствани 
технологии за производство и 
преработка, 3,7 % за биотехнологии и 
11,1 % за космически технологии. В 
резултат на това ще се разполага с 
42,9 % в подкрепа на дейностите по 
ключови базови технологии.

Or. en
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Изменение 390
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение II – таблица – информация към таблицата

Текст, предложен от Комисията Изменение

**Около 1131 млн. EUR могат да бъдат 
използвани за изпълнението на проекти 
по стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Около една 
трета от тази сума може да се 
предостави на МСП.

**Около 28,3 % могат да бъдат 
използвани за изпълнението на проекти 
по стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Около една 
трета от тази сума може да се 
предостави на МСП.

Or. en

Изменение 391
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение II – таблица – информация към таблицата – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

*** Общата сума ще бъде 
предоставена на траншове съгласно 
предвиденото в член 6, параграф 3. 
Вторият транш от 1652 млн. EUR се 
предоставя на пропорционална основа 
от бюджета за „Обществени 
предизвикателства“ и „Водещи 
позиции при базовите и 
промишлените технологии“ 
ориентировъчно и в зависимост от 
прегледа съгласно член 26, параграф 1.

заличава се

Or. en


