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Изменение 128
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработването на програми за скрининг 
зависи от идентифицирането на ранен 
етап на биомаркери за риск и
зараждане на болест, а тяхното 
внедряване зависи от изпитването и 
валидирането на методи и програми за 
проверка. Откриването на лица и групи 
от населението, изложени на риск от 
заболяване, ще позволи разработването 
на персонализирани, наслоени и 
колективни стратегии за ефикасна и 
ефективна профилактика.

Разработването на програми за скрининг 
зависи не само от идентифицирането на 
ранен етап на биомаркери за риск, но и
от ключовите пътеки и зараждането
на болест, а тяхното внедряване зависи 
от изпитването и валидирането на 
методи и програми за проверка. 
Откриването на лица и групи от 
населението, изложени на риск от 
заболяване, ще позволи разработването 
на персонализирани, наслоени и 
колективни стратегии за ефикасна и 
ефективна профилактика.

Or. en

Изменение 129
Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.2. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработването на програми за скрининг 
зависи от идентифицирането на ранен 
етап на биомаркери за риск и зараждане 
на болест, а тяхното внедряване зависи 
от изпитването и валидирането на 
методи и програми за проверка. 
Откриването на лица и групи от 
населението, изложени на риск от 
заболяване, ще позволи разработването 
на персонализирани, наслоени и 
колективни стратегии за ефикасна и 
ефективна профилактика.

Разработването на програми за скрининг 
зависи от идентифицирането на ранен 
етап на биомаркери за риск и зараждане 
на болест, а тяхното внедряване зависи 
от изпитването и валидирането на 
методи и програми за проверка. 
Откриването на лица и групи от 
населението, изложени на риск от 
заболяване, ще позволи разработването 
на персонализирани, наслоени и 
колективни стратегии за ефикасна и 
ефективна профилактика. Във връзка с 
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това ще се дава приоритет на такива 
програми за скрининг, при които на 
засегнатия пациент се предлага 
превенция или терапия, или 
съществува вероятност за 
разработването на такива.

Or. de

Обосновка

Програмите за скрининг без терапевтични или превантивни последици не предлагат 
решение, а създават допълнителни проблеми, например в областта на защитата на 
данните.

Изменение 130
Peter Liese, Richard Seeber

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2a. Справяне с причините за 
безплодие
Необходими са изследвания, за да се 
разработят по-ефективна 
профилактика, диагностициране и 
управление на смущенията, свързани с 
безплодието. Изследванията ще 
бъдат съсредоточени върху 
причините за безплодието, 
включително ембрионалния произход 
на безплодието и други свързани 
смущения.

Or. en

Изменение 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІI – точка 1 – подточка 1.2б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2б. Контрацепция за мъже
Въпросът за контрацепцията се 
решава предимно чрез методи, които 
са отговорност на жените и 
тежестта за това пада върху тях. В 
някои случаи това води до тежки 
проблеми, например странични 
ефекти и противопоказания. Поради 
това контрацепцията за мъже следва 
също да бъде приоритет.

Or. en

Изменение 132
Christel Schaldemose

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства.

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор,
включително надзор на 
лекарствената резистентност както 
в хуманната, така и във 
ветеринарната медицина, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
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с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства.

Or. da

Изменение 133
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
механизмите на здравето и болестите 
при всички възрастови групи, така че да 
могат да бъдат разработени нови и по-
добри мерки за профилактика, 
диагностициране и лечение. 
Интердисциплинарните научни 
изследвания относно патофизиологията 
на болестите са от съществено значение 
за подобряване на разбирането на 
всички аспекти на болестните процеси, 
включително прекласифициране на 
състоянията на здраве и болест въз 
основа на данни от молекулярната 
биология, както и за валидиране и 
използване на резултатите от научните 
изследвания в клинични приложения.

Необходимо е по-добро разбиране на 
механизмите на здравето и болестите 
при всички възрастови групи, така че да 
могат да бъдат разработени нови и по-
добри мерки за профилактика, 
диагностициране и лечение. 
Интердисциплинарните научни 
изследвания относно патофизиологията 
на болестите чрез използването на 
инструменти и подходи, основани на 
биологията на човека, са от 
съществено значение за подобряване на 
разбирането на всички аспекти на 
болестните процеси, включително 
прекласифициране на състоянията на 
здраве и болест въз основа на данни от 
молекулярната биология, както и за 
валидиране и използване на резултатите 
от научните изследвания в клинични 
приложения.

Or. en

Изменение 134
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
механизмите на здравето и болестите 
при всички възрастови групи, така че да 
могат да бъдат разработени нови и по-
добри мерки за профилактика, 
диагностициране и лечение. 
Интердисциплинарните научни 
изследвания относно патофизиологията 
на болестите са от съществено значение 
за подобряване на разбирането на 
всички аспекти на болестните процеси, 
включително прекласифициране на 
състоянията на здраве и болест въз 
основа на данни от молекулярната 
биология, както и за валидиране и 
използване на резултатите от научните 
изследвания в клинични приложения.

Необходимо е по-добро разбиране на 
механизмите на здравето и болестите 
при всички възрастови групи, така че да 
могат да бъдат разработени нови и по-
добри мерки за профилактика, 
диагностициране и лечение. 
Интердисциплинарните научни 
изследвания относно патофизиологията 
на болестите са от съществено значение 
за подобряване на разбирането на 
всички аспекти на болестните процеси, 
включително прекласифициране на 
състоянията на здраве и болест въз 
основа на данни от молекулярната 
биология, както и за валидиране и 
използване на резултатите от научните 
изследвания в клинични приложения.
Специална подкрепа трябва да се 
окаже и на транслационни 
научноизследователски проекти, 
насочени към по-бързо и по-
ефективно внедряване на 
резултатите от лабораторните 
проучвания в медицинската 
практика, преди всичко в областите с 
големи неудовлетворени потребности 
като хематологията/онкологията, 
редките заболявания и 
антимикробната устойчивост.

Or. sl

Изменение 135
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните научни изследвания ще 
обхващат и насърчават разработването и 
използването на нови средства и 

Съответните научни изследвания ще 
обхващат и насърчават разработването и 
използването на нови средства и 
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подходи за събиране на биомедицински 
данни и ще включват биологичните 
науки, както и медицински подходи и 
системи с висока производителност. 
Тези дейности ще изискват тясна връзка 
между фундаменталните и клиничните 
изследвания, както и с дългосрочни 
кохортни изследвания (и съответните 
научноизследователски области), както 
е описано по-горе. Ще са необходими 
също тесни връзки с 
научноизследователските и медицински 
инфраструктури (бази данни, био-банки 
и др.) с цел стандартизация, съхранение, 
обмен и достъп до данни — теми, които 
са от съществено значение за 
максимизиране на ползата от данните и 
за стимулиране на по-новаторски и 
ефективни начини за анализиране и 
комбиниране на данните.

подходи за събиране на биомедицински 
данни и ще включват биологичните 
науки, основани на човешката 
биология, както и медицински подходи 
и системи с висока производителност. 
Тези дейности ще изискват тясна връзка 
между фундаменталните и клиничните 
изследвания, както и с дългосрочни 
кохортни изследвания (и съответните 
научноизследователски области), както 
е описано по-горе. Ще са необходими 
също тесни връзки с 
научноизследователските и медицински 
инфраструктури (бази данни, био-банки 
и др.) с цел стандартизация, съхранение, 
обмен и достъп до данни — теми, които 
са от съществено значение за 
максимизиране на ползата от данните и 
за стимулиране на по-новаторски и 
ефективни начини за анализиране и 
комбиниране на данните.

Or. en

Изменение 136
Christel Schaldemose

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните научни изследвания ще 
обхващат и насърчават разработването и 
използването на нови средства и 
подходи за събиране на биомедицински 
данни и ще включват биологичните 
науки, както и медицински подходи и 
системи с висока производителност. 
Тези дейности ще изискват тясна връзка 
между фундаменталните и клиничните 
изследвания, както и с дългосрочни 
кохортни изследвания (и съответните 
научноизследователски области), както 
е описано по-горе. Ще са необходими 
също тесни връзки с 

Съответните научни изследвания ще 
обхващат и насърчават разработването и 
използването на нови средства и 
подходи за събиране на биомедицински 
данни и ще включват биологичните 
науки, както и медицински подходи и 
системи с висока производителност. 
Тези дейности ще изискват тясна връзка 
между фундаменталните и клиничните 
изследвания, както и с дългосрочни 
кохортни изследвания (и съответните 
научноизследователски области), както 
е описано по-горе. Ще са необходими 
също тесни връзки с 
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научноизследователските и медицински 
инфраструктури (бази данни, био-банки 
и др.) с цел стандартизация, съхранение, 
обмен и достъп до данни — теми, които 
са от съществено значение за 
максимизиране на ползата от данните и 
за стимулиране на по-новаторски и 
ефективни начини за анализиране и 
комбиниране на данните.

научноизследователските и медицински 
инфраструктури (бази данни, био-банки 
и др.) с цел стандартизация, съхранение, 
обмен и свободен достъп до
необработени данни — теми, които са 
от съществено значение за 
максимизиране на ползата от данните и 
за стимулиране на по-новаторски и 
ефективни начини за анализиране и 
комбиниране на данните.

Or. da

Изменение 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на персонализирана 
медицина за тежки заболявания
С оглед подобряване на 
ефективността, безопасността и 
икономичността на лечението, 
персонализираната медицина цели 
разработването на нови стратегии за 
профилактика и лечение, които да 
могат да бъдат пригодени към 
изискванията на определена група 
пациенти. Факторите, които 
оказват влияние върху процеса на 
вземане на решения в областта на 
лечението, трябва да бъдат 
идентифицирани, допълнително 
изяснени и развивани посредством 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 138
Zofija Mazej Kukovič
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 
алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите, 
както и предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Трябва да се подкрепи разработката 
на по-ефективни профилактични 
ваксини и на основани на факти схеми 
за ваксиниране за разширена гама от 
болести, включително на болести, 
свързани с бедността като 
ХИВ/СПИН, туберкулоза, малария и 
пренебрегвани болести. Също така 
знанията за основните рискови 
фактори за появата на 
заболяванията и поведенческата 
наука могат да се прилагат при 
създаването на по-ефективни 
стратегии за профилактика за 
справяне с тези рискови фактори и 
насърчаване на здравословния начин 
на живот и значението на 
здравословното хранене. Това има 
огромен потенциал за намаляване 
бремето на хроничните заболявания. 
Затова е необходимо по-добро
разбиране на болестите и болестните 
процеси и последователната борба с 
епидемиите, както и предприемането на 
клинични изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Or. sl

Изменение 139
Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – част III –точка 1 – подточка 1.6. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
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механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение. Във връзка с 
това ще се дава приоритет на такива 
методи за диагностика, при които на 
засегнатите пациенти се предлагат 
или вероятно ще се предлагат в 
близко бъдеще мерки за превенция или 
терапия.

Or. de

Изменение 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

За разработването на нови и по-
ефективни методи за инвитро и 
образна диагностика е необходимо по-
добро разбиране на механизмите на 
здравето, болестите и болестните 
процеси при всички възрастови групи. 
Ще бъдат разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

Or. en

Обосновка

Съгласно това предложение ще бъдат подкрепени доказани диагностични 
инструменти, които вече се прилагат и представляват сериозна сфера за научни 
изследвания, като се развиват по начин, който води до намаляване на периода между 
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появата на симптомите и поставянето на диагнозата.

Изменение 141
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; да се 
насърчава по-ефективната и
пълноценна употреба на 
съществуващите и новите 
диагностични инструменти за борба 
с антимикробната устойчивост; и да 
се разработят цялостни подходи за 
лечение на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 



AM\906857BG.doc 13/66 PE492.615v02-00

BG

лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

Or. en

Изменение 142
Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.8. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия, по-специално 
терапия със стволови клетки от 
възрастни хора, терапии с кръвни 
стволови клетки от пъпна връв и 
индуцирани плурипотентни стволови 
клетки; да се увеличи успеваемостта 
при разработване на лекарства и 
ваксини (включително алтернативни 
методи за заместване на класическите 
изпитвания за безопасност и 
ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
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увреждания. подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания. Съществува 
необходимост да се разработват 
концепции за регенеративна медицина 
(специално въз основа на стволови 
клетки от възрастни хора, кръвни 
стволови клетки от пъпна връв и 
индуцирани плурипотентни стволови 
клетки).

Or. de

Изменение 143
Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.9. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и 
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия 

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия 
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начин на живот, в практиката. начин на живот, в практиката. Особено 
значение се отдава на клиничните 
проучвания в областта на редките 
болести, заболяванията при децата, 
включително случаите на 
преждевременно раждане.

Or. de

Обосновка

Европейското сътрудничество в областта на редките и детските болести е от 
особена важност, тъй като самостоятелно държавите членки не разполагат с 
достатъчно възможности поради необходимия брой случаи.

Изменение 144
Christel Schaldemose

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени интеграцията на 
инфраструктури и информационни 
структури и източници (включително 
резултати от кохортни изследвания, 
протоколи, сбирки данни, показатели и 
др.), както и стандартизацията, 
оперативната съвместимост, 
съхранението, споделянето и достъпа
до данни, за да се даде възможност тези 
данни да бъдат използвани правилно. 
Внимание следва да се отдели на 
обработката на данни, управлението на 
знанията, моделирането и 
визуализацията.

Ще бъдат подкрепени интеграцията на 
инфраструктури и информационни 
структури и източници (включително 
резултати от кохортни изследвания, 
протоколи, сбирки данни, показатели и 
др.), както и стандартизацията, 
оперативната съвместимост, 
съхранението, споделянето и
свободният достъп до необработени
данни, за да се даде възможност тези 
данни да бъдат използвани правилно. 
Внимание следва да се отдели на 
обработката на данни, управлението на 
знанията, моделирането и 
визуализацията.

Or. da

Изменение 145
Zofija Mazej Kukovič
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 
и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 
като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния
живот. Подкрепа е необходима също за 
усъвършенстваните методики за оценка 
на риска, подходите за провеждане на 
изпитвания и свързаните с околната 
среда и здравето стратегии. Налице е 
също необходимост да се подкрепи 
разработването на методи, подпомагащи 
оценката на етичните аспекти на 
горепосочените области.

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 
и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 
като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост, телемедицина и 
електронно здравеопазване, 
включително аспекти на 
неприкосновеността на личния живот. 
Подкрепа е необходима също за 
усъвършенстваните методики за оценка 
на риска, подходите за провеждане на 
изпитвания и свързаните с околната 
среда и здравето стратегии. Налице е 
също необходимост да се подкрепи 
разработването на методи, подпомагащи 
оценката на етичните аспекти на 
горепосочените области.

Or. sl

Изменение 146
Carl Schlyter

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи Необходимо е да се подкрепи 
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разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 
и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 
като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния 
живот. Подкрепа е необходима също за
усъвършенстваните методики за 
оценка на риска, подходите за 
провеждане на изпитвания и
свързаните с околната среда и здравето
стратегии. Налице е също 
необходимост да се подкрепи 
разработването на методи, подпомагащи 
оценката на етичните аспекти на 
горепосочените области.

разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 
и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 
като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния 
живот. Подкрепа е необходима също за
съвременните методики за оценка на
опасността и риска, подходите за 
провеждане на изпитвания и
стратегии, свързани с оценка на 
химичните вещества и тяхното 
въздействие върху околната среда и 
здравето. Налице е също необходимост 
да се подкрепи разработването на 
методи, подпомагащи оценката на 
етичните аспекти на горепосочените 
области.

Or. en

Обосновка

Научните изследвания в ЕС следва да подкрепят промяната в парадигмата на 
биомедицинските изследвания и токсикологичните изпитвания от тестове с 
животни към съвременни токсикологични изпитвания на ХХІ век. Постиженията в 
молекулярната биология, биотехнологиите и други области проправят пътя за 
значителни подобрения в начина, по който учените могат да оценят рисковете за 
здравето от потенциално токсични химични вещества. Тези постижения могат да 
ускорят токсикологичните изпитвания, да ги направят по-евтини и по-пряко свързани 
с излаганията на човека на вредни въздействия.

Изменение 147
Edite Estrela



PE492.615v02-00 18/66 AM\906857BG.doc

BG

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са мултидисциплинарни 
авангардни и приложни научни 
изследвания и иновации в областта на 
поведенческите, геронтологичните, 
цифровите и други науки, за да бъдат 
намерени ефикасни, лесни за ползване 
решения за активно, независимо и 
подпомогнато ежедневие (в дома, на 
работното място) на застаряващото 
население и хората с увреждания. Това 
важи за множество различни ситуации и 
за технологии, системи и услуги, 
подобряващи качеството на живот и 
функционалността на хората, 
включително мобилност, интелигентни 
персонализирани подпомагащи 
технологии, обслужваща и социална 
роботика и подпомагащо обкръжение. 
Ще бъдат подкрепени пилотни проекти 
за научни изследвания и иновации за 
оценка на прилагането и 
разпространението на решения.

Необходими са мултидисциплинарни 
авангардни и приложни научни 
изследвания и иновации в областта на 
поведенческите, геронтологичните, 
цифровите и други науки, за да бъдат 
намерени ефикасни, лесни за ползване 
решения за активно, независимо и 
подпомогнато ежедневие (в дома, на 
работното място) на застаряващото 
население и хората с увреждания. Това 
важи за множество различни ситуации и 
за технологии, системи и услуги, 
подобряващи качеството на живот и 
функционалността на хората, 
включително мобилност, интелигентни 
персонализирани подпомагащи 
технологии, обслужваща и социална 
роботика и подпомагащо обкръжение. 
Ще бъдат подкрепени пилотни проекти 
за научни изследвания и иновации за 
оценка на прилагането и 
разпространението на решения, като 
приоритет ще имат проектите за 
граждани, засегнати от такива 
състояния.

Or. en

Изменение 148
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са мултидисциплинарни 
авангардни и приложни научни 
изследвания и иновации в областта на 
поведенческите, геронтологичните, 

Необходими са мултидисциплинарни 
авангардни и приложни научни 
изследвания и иновации в областта на 
поведенческите, геронтологичните, 
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цифровите и други науки, за да бъдат 
намерени ефикасни, лесни за ползване 
решения за активно, независимо и 
подпомогнато ежедневие (в дома, на 
работното място) на застаряващото 
население и хората с увреждания. Това 
важи за множество различни ситуации и 
за технологии, системи и услуги, 
подобряващи качеството на живот и 
функционалността на хората, 
включително мобилност, интелигентни 
персонализирани подпомагащи 
технологии, обслужваща и социална 
роботика и подпомагащо обкръжение. 
Ще бъдат подкрепени пилотни проекти 
за научни изследвания и иновации за 
оценка на прилагането и 
разпространението на решения.

цифровите и други науки, за да бъдат 
намерени ефикасни, лесни за ползване 
решения за активно, независимо и 
подпомогнато ежедневие (в дома, на 
работното място) на застаряващото 
население и хората с увреждания. Това 
важи за множество различни ситуации и 
за технологии, системи и услуги, 
подобряващи качеството на живот и 
функционалността на хората, 
включително мобилност, интелигентни 
персонализирани подпомагащи 
технологии, обслужваща и социална 
роботика и подпомагащо обкръжение, 
без това да е за сметка на 
способностите за изграждане на 
взаимоотношения и на качеството на 
социалните взаимодействия на 
пациентите и хората, които са 
подпомагани. Ще бъдат подкрепени 
пилотни проекти за научни изследвания 
и иновации за оценка на прилагането и 
разпространението на решения.

Or. en

Изменение 149
Edite Estrela

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да подобряват и управляват 
своето здраве през целия си живот, ще 
доведе до намаление на разходите за 
системите на здравеопазване, като даде 
възможност за управление на хронични 
заболявания извън институции и 
подобряване на здравните резултати. 
Това изисква изследвания в областта на 
поведенческите и социалните модели, 
социалните нагласи и стремежи по 
отношение на персонализираните 

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да подобряват и управляват 
своето здраве през целия си живот, ще 
доведе до намаление на разходите за 
системите на здравеопазване, като даде 
възможност за управление на хронични 
заболявания извън институции и 
подобряване на здравните резултати. 
Това изисква изследвания в областта на 
поведенческите и социалните модели, 
социалните нагласи и стремежи по 
отношение на персонализираните 
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здравни технологии, мобилни и/или 
преносими инструменти, нови 
диагностики и персонализирани услуги, 
които съдействат за здравословен начин 
на живот, благосъстояние, 
самостоятелни грижи, подобрено 
взаимодействие между граждани и 
здравни специалисти, персонализирани 
програми за справяне с болест и 
инвалидност, както и подпомагане на 
инфраструктурите за знания.

здравни технологии, мобилни и/или 
преносими инструменти, нови 
диагностики, решения за предоставяне 
на грижи и рехабилитация и
персонализирани услуги, които 
съдействат за здравословен начин на 
живот, благосъстояние, самостоятелни 
грижи, подобрено взаимодействие 
между граждани и здравни специалисти, 
персонализирани програми за справяне 
с болест и инвалидност, както и 
подпомагане на инфраструктурите за 
знания.

Or. en

Изменение 150
Антония Първанова

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да подобряват и управляват 
своето здраве през целия си живот, ще 
доведе до намаление на разходите за 
системите на здравеопазване, като даде 
възможност за управление на хронични
заболявания извън институции и
подобряване на здравните резултати. 
Това изисква изследвания в областта на 
поведенческите и социалните модели, 
социалните нагласи и стремежи по 
отношение на персонализираните 
здравни технологии, мобилни и/или 
преносими инструменти, нови 
диагностики и персонализирани услуги, 
които съдействат за здравословен начин 
на живот, благосъстояние, 
самостоятелни грижи, подобрено 
взаимодействие между граждани и 
здравни специалисти, персонализирани 
програми за справяне с болест и 
инвалидност, както и подпомагане на 

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да разбират, подобряват и 
управляват своето здраве през целия си 
живот, ще доведе до намаление на 
разходите за системите на 
здравеопазване, като им даде 
възможност да останат в добро здраве 
и да предотвратят заболяванията, 
както и да управляват хроничните
заболявания извън здравните
институции и да подобрят здравните 
резултати. Това изисква изследвания в 
областта на здравната грамотност, 
интервенциите по отношение на 
общественото здраве, поведенческите 
и социалните модели, социалните 
нагласи и стремежи по отношение на 
персонализираните здравни технологии, 
мобилни и/или преносими инструменти, 
нови диагностики и персонализирани 
услуги, които съдействат за 
здравословен начин на живот, 
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инфраструктурите за знания. благосъстояние, самостоятелни грижи, 
подобрено взаимодействие между 
граждани и здравни специалисти, 
персонализирани програми за справяне 
с болест и инвалидност, както и 
подпомагане на инфраструктурите за 
знания.

Or. en

Изменение 151
Edite Estrela

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 
дългосрочни грижи.

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания във и извън 
институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи 
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени научни изследвания 
относно организацията и 
предоставянето на услуги в 
здравеопазването с цел подобряване на 
интеграцията и координацията 
между специалистите и услугите в 
областта на здравеопазването, 
което, наред с другото, ще подпомогне 
ранното насочване към специалисти 
на пациентите от 
общопрактикуващите лекари с цел 
подобряване на управлението на 
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заболяванията. Ще бъдат подкрепени
също научни изследвания и иновации за 
подобряване на организацията и 
предоставянето на дългосрочни грижи.

Or. en

Изменение 152
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на методи за оценка на 
здравните технологии и на икономика 
на здравеопазването, както и
събирането на доказателства и
разпространението на най-добрите 
практики и новаторски подходи и 
технологии в сектора на здравното 
обслужване, включително приложения 
на ИКТ и за електронно здравеопазване. 
Ще бъдат подкрепени сравнителни 
анализи на реформите на здравните 
системи в Европа и в трети държави и 
оценки на техните средносрочни или 
дългосрочни икономически и социални 
въздействия. Анализи относно броя и 
уменията на специалистите, необходими 
в бъдеще в сектора на здравните грижи 
във връзка с новите модели на грижите, 
също ще бъдат подкрепени. Ще бъдат 
подкрепени и изследвания на 
развитието на различните форми на 
неравенство в здравеопазването, на 
взаимодействието им с други 
икономически и социални форми на 
неравенство и на ефективността на 
политиките, насочени към намаляване 
на неравенството в Европа и извън нея. 
Освен всичко друго, съществува 
необходимост да бъде подкрепена 
оценката на решения относно 

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на методи за оценка на 
здравните технологии и на икономика 
на здравеопазването. Необходимо е да 
се подкрепят научните изследвания за 
нови начини за осигуряване на по-
ефикасно и ефективно здравеопазване,
което би могло да послужи като 
основа за реформи в националните 
здравни системи, както и да се 
събират доказателства и да се 
разпространяват най-добрите 
практики и новаторски подходи и 
технологии в сектора на здравното 
обслужване, включително приложения 
на ИКТ и за електронно здравеопазване. 
Ще бъдат подкрепени сравнителни 
анализи на реформите на здравните 
системи в Европа и в трети държави и
оценки на техните средносрочни или 
дългосрочни икономически и социални 
въздействия, както и на резултатите 
им във връзка с ефикасността и 
ефективността на здравната 
система. Анализи относно броя и 
уменията на специалистите, необходими 
в бъдеще в сектора на здравните грижи 
във връзка с новите модели на грижите, 
също ще бъдат подкрепени. Ще бъдат 
подкрепени и изследвания на 
развитието на различните форми на 
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безопасността на пациентите и системи 
за осигуряване на качеството, 
включително ролята на пациентите в 
областта на безопасността и качеството 
на грижите.

неравенство в здравеопазването, на 
взаимодействието им с други 
икономически и социални форми на 
неравенство и на ефективността на 
политиките, насочени към намаляване 
на неравенството в Европа и извън нея. 
Освен всичко друго, съществува 
необходимост да бъде подкрепена 
оценката на решения относно 
безопасността на пациентите и системи 
за осигуряване на качеството, 
включително ролята на пациентите в 
областта на безопасността и качеството 
на грижите.

Or. en

Изменение 153
Alda Sousa

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 1 – подточка 1.16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да се предоставя адекватно 
финансиране на 
научноизследователски области, 
свързани пряко с 
постдиагностичната фаза, по-
специално в случаи на ракови, 
сърдечносъдови и респираторни 
заболявания, както и с подобряването 
на качеството на живот.

Or. pt

Изменение 154
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 2 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Безопасност на храните, 
здравословни храни  и продоволствена 
сигурност, гарантирано устойчиво 
земеделие, изследвания в областта на 
морската и планинската среда и
биоикономика

Or. sl

Изменение 155
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
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общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието; 
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието;
ограничаване преминаването на 
хранителни вещества от култивирани 
земи в сухоземната и водната околна 
среда; намаляване на зависимостта на 
Европа от внос на растителни протеини; 
увеличаване на равнището на 
биологичното разнообразие в системите 
за първично производство.

общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на по-устойчивото
производство, като: подобряване на 
генетичния потенциал на 
растенията за по-добро адаптиране 
към биотични и пробиотични 
стресови фактори; увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието; 
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; подобряване 
на ефективността на водоползването 
и хранителните вещества; намаляване 
на зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

Or. en

Обосновка

„Посредством“ се заменя с „като“ с цел по-малко ограничаване, повече позитивност 
и по-широк обхват.

Изменение 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.1. Повишаване на ефективността на 
производството и справяне с 
изменението на климата, наред с 
гарантирането на финансова стабилност 
и устойчивост

2.1.1. Повишаване на ефективността на 
производството, качеството и
безопасността на храните и справяне 
с изменението на климата, наред с 
гарантирането на финансова стабилност 
и устойчивост

Or. en
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Обосновка

Качество и безопасност на храните, като здраве на растенията, сетивни и 
хранителни характеристики (витамини, микронутриенти)

Изменение 158
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие. 
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие. 
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
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някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост. 
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор както на загрижеността на 
потребителите от сектора на 
търговията по отношение на 
логистиката и практическите 
въпроси, така и на обществената 
загриженост на гражданите на ЕС. 
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

Or. en

Изменение 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.2. Предоставяне на екосистемни
услуги и обществени блага

2.1.2. Засилване на 
многофункционалността на 
земеделието, включително 
екосистемните услуги и
обществените блага

Or. en

Обосновка

Многофункционалността като всеобхватен подход за комбиниране в земеделието и 
съчетаването му с екосистемните услуги; с цел съгласуване с Общата 
селскостопанска политика и програмите за научни изследвания.



PE492.615v02-00 28/66 AM\906857BG.doc

BG

Изменение 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ. 
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ. 
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Ще бъдат 
разгледани социално-икономически и 
сравнителни оценки на системи в 
земеделието/горското стопанство и
показателите за тяхната 
устойчивост. [ST1] [ST1]Това 
изречение е от изменение 12. Промени 
в активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.
Биотехнологиите например биха 
могли да подобрят ефективното 
използване на наличните европейски 
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ресурси в земеделието и горското 
стопанство чрез подобряване на 
разбирането на биологичните 
системи и предлагане на широк набор 
от инструменти за засилване на 
устойчивостта и 
производителността на земеделието 
и горското стопанство. Те 
гарантират и достатъчни запаси от 
храни и фуражи, което е от 
съществено значение предвид 
миналите и бъдещите сътресения на 
световните пазари. Съчетаването на 
преимуществата на различните 
технологии в земеделието следва да се 
насърчава с цел осигуряване на реални 
ползи за здравето на човека и 
околната среда.

Or. en

Изменение 161
Glenis Willmott

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
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конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
хранителната промишленост; в) 
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни; 
и г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г.

конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите, увеличаване на 
достъпа до храни с висока хранителна 
стойност и иновации в хранителната 
промишленост; в) намаляване на 
потреблението на енергия и вода в
производството, транспорта и 
разпределението на храни; и г) 
намаляване на хранителните отпадъци с 
50 % до 2030 г.

Or. en

Изменение 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
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хранителни продукти с оглед на цялата
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в
хранителната промишленост; в) 
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни; 
и г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г.

хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, устойчиво 
интензивни, така и биологични — от 
първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в
земеделската хранителна
промишленост; в) намаляване на 
потреблението на енергия и вода в
преработката, транспорта и 
разпределението на храни; и г) 
намаляване на хранителните отпадъци с 
50 % до 2030 г.

Or. en

Изменение 163
Glenis Willmott

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 
разгледани, също както и връзките 
между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Ще бъдат 
набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 
разгледани, също както и връзките 
между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Ще бъдат 
набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
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благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 
оценени, контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на 
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност на храните в световен 
мащаб също ще спомогне за засилване 
на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост.

благосъстоянието. Ще бъдат 
подкрепени действия, които 
подпомагат промяната в състава на 
хранителни продукти с високо 
съдържание на мазнини, захар или сол 
с цел насърчаване на балансираното 
хранене. Химическото и микробното 
замърсяване на храни и фуражи, рискът 
и излагането ще бъдат оценени, 
контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на 
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност и хранителна стойност
на храните в световен мащаб също ще 
спомогне за засилване на 
конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост и подобряване на 
здравето и производителността на 
гражданите на ЕС.

Or. en

Изменение 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 
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разгледани, също както и връзките 
между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Ще бъдат 
набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 
оценени, контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на 
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност на храните в световен 
мащаб също ще спомогне за засилване 
на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост.

разгледани, също както и връзките 
между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Ще се увеличи 
качественото и здравословно хранене 
чрез изследване и подобряване на 
здравословните вещества в 
растенията (напр. вторичните 
метаболити) и на здравния статус на 
култивираните растения. Ще бъдат 
набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 
оценени, контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на 
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност на храните в световен 
мащаб също ще спомогне за засилване 
на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост.

Or. en

Изменение 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително земеделско 
производство, проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

Or. en

Изменение 166
Julie Girling
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.3 – подточка 2.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Аквакултурите имат голям потенциал за 
развитието на безопасни за здравето и 
конкурентоспособни продукти, 
приспособени към нуждите и 
предпочитанията на потребителите, 
както и за услуги, свързани с околната 
среда (биологично прочистване, 
управление на земите и водите и т.н.) и 
производството на енергия, който 
трябва тепърва да бъде реализиран 
напълно в Европа. Ще бъдат подобрени 
знанията и технологиите във всички 
аспекти на опитомяването на 
определени видове и диверсификацията 
на нови видове, като се вземат предвид 
взаимодействието между аквакултурите 
и водните екосистеми и последствията 
от изменението на климата и как 
секторът може да се приспособи към 
тях. Ще бъдат насърчавани също 
иновациите в системи за устойчиво 
производство във 
вътрешноконтинентални водоеми, в 
крайбрежните зони и в открито море. 
Внимание ще бъде отделено и на 
разбирането на социалните и 
икономическите измерения на сектора, 
за да се подобри разходната и 
енергийната ефективност на 
производството в съответствие с 
изискванията на пазара и 
потребителите, като същевременно се 
гарантират конкурентоспособност и 
привлекателни перспективи за 
инвеститори и производители.

Аквакултурите имат голям потенциал за 
развитието на безопасни за здравето и 
конкурентоспособни продукти, 
приспособени към нуждите и 
предпочитанията на потребителите, 
както и за услуги, свързани с околната 
среда (биологично прочистване, 
управление на земите и водите и т.н.) и 
производството на енергия, който 
трябва тепърва да бъде реализиран 
напълно в Европа. Ще бъдат подобрени 
знанията и технологиите във всички 
аспекти на опитомяването на 
определени видове и диверсификацията 
на нови видове, като се вземат предвид 
взаимодействието между аквакултурите 
и водните екосистеми и последствията 
от изменението на климата и как 
секторът може най-добре да се 
приспособи към тях. Ще бъдат 
насърчавани също иновациите в 
системи за устойчиво производство във 
вътрешноконтинентални водоеми, в 
крайбрежните зони и в открито море. 
Внимание ще бъде отделено и на 
разбирането на социалните и 
икономическите измерения на сектора, 
за да се подобри разходната и 
енергийната ефективност на 
производството в съответствие с 
изискванията на пазара и 
потребителите, като същевременно се 
гарантират конкурентоспособност и 
привлекателни перспективи за 
инвеститори и производители.

Or. en

Изменение 167
Julie Girling
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.3 – подточка 2.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повече от 90 % от морското биологично 
разнообразие все още не са проучени, 
което предлага огромен потенциал за 
откриване на нови видове и приложения 
в областта на морските биотехнологии и 
се очаква да генерира 10 % годишен 
растеж в този сектор. Подкрепа ще бъде 
оказана за по-нататъшно проучване и 
оползотворяване на огромния 
потенциал, предлаган от морското 
биологично разнообразие и водната 
биомаса, за въвеждане на нови 
иновационни процеси, продукти и 
услуги на пазарите, с потенциално 
приложение в редица промишлени 
сектори, сред които химия и материали, 
фармацевтика, рибарство и аквакултури, 
енергийни доставки и козметика.

Повече от 90 % от морското биологично 
разнообразие все още не са проучени, 
което предлага огромен потенциал за 
откриване на нови видове и приложения 
в областта на морските биотехнологии и 
се очаква да генерира 10 % годишен 
растеж в този сектор. Подкрепа ще бъде 
оказана за по-нататъшно проучване и 
оползотворяване на огромния 
потенциал, предлаган от морското 
биологично разнообразие и водната 
биомаса, за въвеждане на нови 
иновационни процеси, продукти и 
услуги на пазарите, с потенциално 
приложение в редица промишлени 
сектори, сред които химия и материали, 
фармацевтика, рибарство и аквакултури, 
енергийни доставки и козметика.

Or. en

Изменение 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 2.4 – подточка 2.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени дейности за 
подпомагане на устойчиви биопродукти, 
междинни продукти и 
биоенергия/биогорива, предимно с 
ударение върху каскадния подход, като 
се отдава приоритет на създаването на 
продукти с висока добавена стойност. 
Ще бъдат разработени технологии и 
стратегии за осигуряване на доставките 
на суровини. Подобряването на гамата
видове биомаси за използване в 

Ще бъдат подкрепени дейности за 
подпомагане на устойчиви биопродукти, 
междинни продукти и 
биоенергия/биогорива, предимно с 
ударение върху каскадния подход, като 
се отдава приоритет на създаването на 
продукти с висока добавена стойност. 
Ще бъдат разработени технологии и 
стратегии за осигуряване на доставките 
на суровини. Подобряването на
наличността, гамата и 
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рафинерии за биогорива второ и трето 
поколение, включително продукти на 
горското стопанство, биологични 
отпадъци и странични промишлени 
продукти, ще помогне да се избегнат 
конфликтите, свързани с храни/горива, 
и ще подкрепи икономическото 
развитие на селските и крайбрежните 
райони в Съюза.

характеристиките на биомаси за 
използване в рафинерии за биогорива 
второ и трето поколение, включително 
продукти на земеделието, 
градинарството, горското стопанство, 
биологични отпадъци и странични 
промишлени продукти, ще помогне да 
се избегнат конфликтите, свързани с 
храни/горива, и ще подкрепи
икономическото развитие на селските и 
крайбрежните райони в Съюза.

Or. en

Изменение 169
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се намали 
енергопотреблението и да се премахне 
разхищението на енергия, като 
същевременно се предоставят услуги, от 
които обществото и икономиката се 
нуждаят, е необходимо не само да се 
внедрят на масовия пазар повече, по-
ефикасни, по-рентабилни, по-щадящи 
околната среда и по-интелигентни 
продукти и услуги, но и да се 
интегрират компоненти и устройства по 
такъв начин, че да взаимодействат за 
оптимизиране на цялостното 
потребление на енергия от сградите, 
услугите и промишлеността.

С цел да се подобри енергийната 
ефективност и да се премахне 
разхищението на енергия, като 
същевременно се предоставят услуги, от 
които обществото и икономиката се 
нуждаят, е необходимо не само да се 
внедрят на масовия пазар повече, по-
ефикасни, по-рентабилни, по-щадящи 
околната среда и по-интелигентни 
продукти и услуги, но и да се 
интегрират компоненти и устройства по 
такъв начин, че да взаимодействат за 
оптимизиране на цялостното 
потребление на енергия от сградите, 
услугите и промишлеността.

Or. it

Изменение 170
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 3.1 – подточка 3.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
значителен обем. В същото време 
градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за транспорта, обработката 
на отпадъците и водите, както и за ИКТ 
в градската среда, е от особено значение 
в прехода към общество с ниски 
въглеродни емисии. Трябва да се 
предвидят целенасочени инициативи в 
подкрепа на сближаването на 
промишлените вериги за възникване на 
стойност в секторите на енергетиката, 
транспорта и ИКТ с цел постигане на 
интелигентни приложения в градска 
среда. Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
засегнати от тази трансформация.

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
значителен обем. Във връзка с това 
съществува необходимост от 
насърчаване на интегрирани 
системни стратегии за градско 
развитие, които вземат предвид 
следното: енергийната ефективност, 
достъпността, зелените площи, 
адаптирането на местообитанията 
и социалната интеграция. В същото 
време градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за транспорта, обработката 
на отпадъците и водите, както и за ИКТ 
в градската среда, е от особено значение 
в прехода към общество с ниски 
въглеродни емисии. Трябва да се 
предвидят целенасочени инициативи в 
подкрепа на сближаването на 
промишлените вериги за възникване на 
стойност в секторите на енергетиката, 
транспорта и ИКТ с цел постигане на 
интелигентни приложения в градска 
среда. Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
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засегнати от тази трансформация.

Or. en

Изменение 171
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи 
по-добри резултати и устойчивост, за да 
се ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия.

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите, така че да ги направят 
достъпни и конкурентни, и
предлагащи по-добри резултати и 
устойчивост, за да се ускори пазарното 
разгръщане на нисковъглеродното 
производство на електроенергия.

Or. it

Изменение 172
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Приложение 1 – част ІІІ – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
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решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия, както от 
разработването на икономически 
ефективни методи за съхранение на 
енергия. По-специално с цел:

Or. en

Изменение 173
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство.

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство. С цел да се получи по-
ясна представа относно 
възможностите на вятърната 
енергия да постигне тази цел, ще бъде 
създаден отделен бюджетен ред за 
европейските индустриални 
инициативи (ЕИИ) за вятърна 
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енергия в рамките на плана SET.

Or. it

Изменение 174
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за слънчева енергия
(фотоволтаиката (PV) и концентратори 
на слънчева енергия (CSP), следва да 
бъдат намалени наполовина до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., за да може тя да си 
извоюва дял от пазара на 
електроенергия.

Разходите за слънчева енергия
(фотоволтаиката (PV) и концентратори 
на слънчева енергия (CSP), следва да 
бъдат намалени най-малко наполовина 
до 2020 г. в сравнение с 2010 г., за да 
може тя да си извоюва дял от пазара на 
електроенергия.

Or. it

Изменение 175
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на 
масовото производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране.

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на
ползите от масовото производство с 
оглед на широкомащабното 
инсталиране с достъпна и 
конкурентна себестойност.

Or. it
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Изменение 176
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на 
масовото производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране.

По отношение на PV за това ще са 
необходими научни изследвания върху
нови концепции и системи, 
демонстрации и изпитване на масовото 
производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране.

Or. en

Обосновка

При условие, че се предполага постигането на гореспоменатата цел до 2020 г., не 
можем да говорим за „дългосрочни“ научни изследвания.

Изменение 177
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При CSP ударението ще бъде поставено 
върху разработването на начини за 
увеличаване на ефикасността при 
същевременно намаляване на разходите 
и въздействието върху околната среда, 
като по този начин ще стане възможен 
преходът към фаза на промишлено 
производство за доказани технологии, 
както и построяването на първите 
електроцентрали от този вид. Ще бъдат 
изпитани решения за ефективно 
комбиниране на производството на 
електричество от слънчева енергия с 
обезсоляване на вода.

При CSP ударението ще бъде поставено 
върху разработването на начини за 
увеличаване на ефикасността при 
същевременно намаляване на разходите 
и въздействието върху околната среда, 
като по този начин ще стане възможен 
преходът към фаза на промишлено 
производство за доказани технологии, 
както и построяването на първите 
електроцентрали от този вид. Ще бъдат 
изпитани решения за ефективно 
комбиниране на производството на 
електричество от слънчева енергия с 
обезсоляване на вода. Ще бъдат 
изпитвани и решения за ефективно 
съхраняване на електричеството от 
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слънчева енергия.

Or. en

Изменение 178
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се получи по-ясна представа 
относно възможностите на 
слънчевата енергия да постигне 
поставените цели, ще бъде създаден 
отделен бюджетен ред за 
европейските индустриални 
инициативи (ЕИИ) за слънчева 
енергия в рамките на плана SET.

Or. it

Изменение 179
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.2 – подточка 3.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.3. Разработване на 
конкурентоспособни и безопасни за 
околната среда технологии за 
улавяне, транспортиране и 
складиране на CO2

заличава се

Улавянето и съхранението на 
въглерод (УСВ) е основната 
технология, която трябва да бъде 
широко разгърната в търговски 
мащаб на световно равнище, за да се 
постигне целта за производство на 
енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
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емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните 
разходи за улавяне и складиране на 
въглерода в енергийния сектор във 
връзка с електроцентралите, 
функциониращи с въглища и газ, в 
сравнение с подобни централи без 
улавяне и складиране на въглерода, 
както и с енергоемки промишлени 
инсталации.
Ще бъдат подкрепени по-специално 
дейности за демонстриране на 
пълната верига от операции за 
улавяне и съхранение на СО2 за 
представителен набор от различни 
технологии за улавяне, пренос и 
съхранение. Това ще бъде 
съпътствано от научни изследвания с 
цел по-нататъшно разработване на 
тези технологии и създаване на по-
конкурентоспособни технологии за 
улавяне, на усъвършенствани 
компоненти, цялостни системи и 
процеси, на технологии за безопасно 
съхранение в геоложки обекти и на 
рационални решения за 
широкомащабното повторно 
използване на уловен CO2, за да се даде 
възможност за търговско внедряване 
на технологии за улавяне и съхранение 
на CO2 (УСВ) в топлоелектрически 
централи на базата на изкопаеми 
горива и в други въглеродно-
интензивни промишлени 
производства, които ще влязат в 
експлоатация след 2020 г.

Or. it

Изменение 180
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.2 – подточка 3.2.4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно широкото им 
внедряване в промишлен мащаб, 
включително интеграция в мрежата. 
Добиването на енергия от океана на 
базата на приливите, теченията или 
вълните предлага предвидими резултати 
с действително нулеви емисии на 
въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване, както и 
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води.

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно широкото им 
внедряване в промишлен мащаб, 
включително интеграция в мрежата. 
Добиването на енергия от океана на 
базата на приливите, теченията или
вълните предлага предвидими резултати 
с действително нулеви емисии на 
въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване, както и 
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води. С цел 
да се получи по-ясна представа 
относно възможностите на 
водноелектрическата, 
геотермалната, морската и други 
видове енергия от възобновяеми 
източници да постигнат 
поставените цели, ще бъде създаден 
отделен бюджетен ред за 
европейските индустриални 
инициативи (ЕИИ) за тези видове 
енергия в рамките на плана SET.

Or. it



PE492.615v02-00 46/66 AM\906857BG.doc

BG

Изменение 181
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.3 – подточка 3.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
производство на модерни биогорива от 
второ поколение, като се използват 
различни вериги за създаване на 
стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса, 
включително CCS. Целта е да се 
разработи и демонстрира технологията 
за различните начини за производство 
на енергия от биомаса в различни 
мащаби, като се вземат предвид 
различните географски и климатични 
условия, както и логистични 
ограничения. Дългосрочните научни 
изследвания ще способстват за 
развитието на устойчива индустрия в 
областта на енергията от биомаса в 
периода след 2020 г. Тези дейности ще 
допълнят научните изследвания нагоре
(изходна суровина, биоресурси) и 
надолу по веригата (интегриране в 
автомобилния парк), извършвани в 
рамките на други актуални обществени 
предизвикателства.

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
производство на модерни биогорива от 
второ поколение, като се използват 
различни вериги за създаване на 
стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса. Целта е 
да се разработи и демонстрира 
технологията за различните начини за 
производство на енергия от биомаса в 
различни мащаби, като се вземат 
предвид различните географски и 
климатични условия, както и 
логистични ограничения. 
Дългосрочните научни изследвания ще 
способстват за развитието на устойчива 
индустрия в областта на енергията от 
биомаса в периода след 2020 г. Тези 
дейности ще допълнят научните 
изследвания нагоре (изходна суровина, 
биоресурси) и надолу по веригата
(интегриране в автомобилния парк), 
извършвани в рамките на други 
актуални обществени 
предизвикателства.

Or. it

Изменение 182
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 3.3 – подточка 3.3.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Горивните клетки и водородът могат да 
дадат огромен принос за справяне с 
предизвикателства в областта на 
енергетиката, пред които е изправена 
Европа. Повишаването на 
конкурентоспособността на тези 
технологии до пазарно равнище ще 
изисква значително намаляване на 
разходите. Като илюстрация разходите 
на горивните клетки за транспортни 
системи ще трябва да бъдат намалени 10
пъти през следващите 10 години. За тази 
цел ще бъдат подкрепени 
широкомащабни демонстрационни и 
предпазарни дейности относно 
преносими, стационарни, транспортни 
приложения и свързаните с тях услуги, 
както и научни изследвания и 
технологични разработки в дългосрочен 
план за създаване на 
конкурентоспособна верига за 
производство на горивни клетки и 
водород и изграждане на 
инфраструктура в целия Съюз. 
Необходимо е тясно национално и 
международно сътрудничество, за да се 
даде възможност за пазарни пробиви с 
достатъчен мащаб, включително 
съставяне на подходящи стандарти.

Горивните клетки и водородът могат да 
дадат огромен принос за справяне с 
предизвикателства в областта на 
енергетиката, пред които е изправена
Европа. Повишаването на 
конкурентоспособността на тези 
технологии до пазарно равнище ще 
изисква значително намаляване на 
разходите. Като илюстрация разходите 
на горивните клетки за транспортни 
системи ще трябва да бъдат намалени
най-малко10 пъти през следващите 10 
години. За тази цел ще бъдат 
подкрепени широкомащабни 
демонстрационни и предпазарни 
дейности относно преносими, 
стационарни, транспортни приложения 
и свързаните с тях услуги, както и 
научни изследвания и технологични 
разработки в дългосрочен план за 
създаване на конкурентоспособна 
верига за производство на горивни 
клетки и водород и изграждане на 
инфраструктура в целия Съюз. 
Необходимо е тясно национално и 
международно сътрудничество, за да се 
даде възможност за пазарни пробиви с 
достатъчен мащаб, включително 
съставяне на подходящи стандарти.

Or. it

Изменение 183
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа издигна политическа цел за 
постигане на намаление с 60 % на 
емисиите на CO2 до 2050 г. За 

заличава се
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постигането й ще бъде необходимо да 
се намали наполовина броят на 
автомобилите с „конвенционално 
гориво“ в градовете и да се изгради 
логистика с почти нулеви емисии в 
големите градски центрове до 2030 г. 
Делът на нисковъглеродните горива 
във въздухоплаването следва да 
достигне 40 % до 2050 г., а емисиите 
на CO2 от корабни бункерни горива 
следва да бъдат намалени с 40 % до 
2050 г.

Or. it

Обосновка

Както става видно от името й, рамковата програма обхваща периода само до 2020 г. 
Поради това няма смисъл да се споменават възможни бъдещи сценарии за 
следващите десетилетия.

Изменение 184
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат съществен принос за 
разработването и разпространението на 
необходимите решения за всички 
видове транспорт, които ще намалят 
значително емисиите на парникови 
газове (като CO2, NOх и SOх) в 
транспорта, които са вредни за околната 
среда, ще намалят зависимостта му от 
изкопаемите горива, като по този начин 
намалят въздействието му върху 
биоразнообразието, и ще съхранят 
природните ресурси.

Научните изследвания и иновациите ще 
имат съществен принос за 
разработването и разпространението на 
необходимите решения за всички 
видове транспорт, които на 
конкурентни пазарни цени ще намалят 
значително емисиите на парникови 
газове (като CO2, NOх и SOх) в 
транспорта, които са вредни за околната 
среда, ще намалят зависимостта му от 
изкопаемите горива, като по този начин 
намалят въздействието му върху 
биоразнообразието, и ще съхранят 
природните ресурси.

Or. it
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Изменение 185
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 4.1 – параграф 3 – подточка 4.1.1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения на конкурентни 
пазарни цени, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

Or. it

Изменение 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение 1 – 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

Изменение 187
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 5.1 – подточка 5.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда, 
както и върху ключовите обществени, 
културни и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 
подпомага нейното развитие и 

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми, археологическите обекти,
антропогенната среда и облика и 
наследството на градовете, както и 
върху културните ресурси, ключовите 
обществени и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
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реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения. 
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

този начин информация и да се 
подпомага нейното развитие и
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения. 
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

Or. en

Изменение 188
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.1 – подточка 5.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходът на Съюза към 
конкурентоспособна, основаваща се на 
по-ефективно използване на ресурсите и 
устойчива на изменението на климата 
икономика до 2050 г., изисква 
разработването на ефективни и 
дългосрочни стратегии за постигане на 
ниски емисии, както и значително 
повишаване на капацитета му за 
създаване на иновации. Чрез научни 
изследвания ще се извърши оценка на 
екологичните и социално-
икономическите рискове, 
възможностите и въздействията на 
вариантите за намаляване на 
отрицателните последици от 
изменението на климата. Научните 
изследвания ще подкрепят развитието и 
валидирането на нови модели за 
взаимодействие климат-енергетика-

Преходът на Съюза към 
конкурентоспособна, основаваща се на 
по-ефективно използване на ресурсите и 
устойчива на изменението на климата 
икономика до 2050 г., изисква 
разработването на ефективни и 
дългосрочни стратегии за постигане на 
ниски емисии, както и значително 
повишаване на капацитета му за 
създаване на иновации. Чрез научни 
изследвания ще се извърши оценка на 
екологичните и социално-
икономическите рискове, 
възможностите и въздействията на 
вариантите за намаляване на 
отрицателните последици от 
изменението на климата. Научните 
изследвания, които се фокусират 
върху намаляването на емисиите от 
въглероден диоксид, винаги следва да 
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икономика, като се вземат предвид 
икономическите инструменти и 
съответните външни разходи, с цел 
изпитване на политиките за намаляване 
на отрицателното въздействие от 
изменението на климата и 
технологичните методи за намаляване 
на въглеродните емисии на различни 
нива във връзка с ключовите сектори на 
икономиката и обществото на равнище 
ЕС, както и в световен мащаб. 
Предвидените действия ще улеснят 
технологичните, институционални и 
социално-икономически иновации чрез 
подобряване на връзките между 
научните изследвания и прилагането им, 
както и между предприемачите, 
крайните потребители, изследователите 
и институциите на знанието.

вземат под внимание неотложния 
характер на проблема и да отчитат 
както върховите постижения по 
отношение на стандартите, така и 
бързината на реакцията. Научните 
изследвания ще подкрепят развитието и 
валидирането на нови модели за 
взаимодействие климат-енергетика-
икономика, като се вземат предвид 
икономическите инструменти и 
съответните външни разходи, с цел 
изпитване на политиките за намаляване 
на отрицателното въздействие от 
изменението на климата и 
технологичните методи за намаляване 
на въглеродните емисии на различни 
нива във връзка с ключовите сектори на 
икономиката и обществото на равнище 
ЕС, както и в световен мащаб. 
Предвидените действия ще улеснят 
технологичните, институционални и 
социално-икономически иновации чрез 
подобряване на връзките между 
научните изследвания и прилагането им, 
както и между предприемачите, 
крайните потребители, изследователите 
и институциите на знанието.

Or. en

Изменение 189
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.1 – подточка 5.1.3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпроси на изменението на климата 
и управлението на водите
Темата за изменението на климата 
следва да бъде свързана с въпросите за 
управлението на водите. Големите 
предизвикателства пред бъдещите 
научни изследвания за водите ще 
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бъдат предимно в резултат на 
нарастващата необходимост от 
разглеждане на тази тема във връзка 
с въпросите за глобалната промяна, 
изменението на климата, 
увеличаването на значението на 
геополитическия фактор, както и 
здравните и енергийни аспекти.
Водните ресурси следва да се 
разглеждат и управляват 
посредством цялостен подход. Това 
включва природните региони и 
екологичните въпроси, разбирането 
на екосистемните услуги като 
процес, защитата на качеството на 
питейната вода и различни 
политически системи и 
институционални структури.
Базата от знания трябва да включва 
понятието за „екологични потоци“ и 
да взема под внимание екосистемните 
услуги, които се поддържат от 
водата; подчертана е 
необходимостта от това да се има 
предвид, че промените във водния 
цикъл зависят от местообитанието 
и това оказва влияние върху 
количеството на водата, която се 
рециклира.

Or. en

Изменение 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.1 – подточка 5.1.3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1.3а. От съществено значение е да се 
изследват регионалните въздействия 
на изменението на климата върху 
екосистемите, водните ресурси, 
земеделието и горското стопанство, 
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за да се анализира влиянието му върху 
живота и здравето на човека и върху 
други социално-икономически въпроси, 
както и да се проучи прякото и 
косвеното въздействие на глобалните 
промени върху динамиката и 
капацитета на екосистемата.

Or. en

Изменение 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 
въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 
благосъстоянието на хората. Научните 
изследвания върху морските (от 
крайбрежните до дълбоководните зони), 
сладководните, сухоземните и градските 
екосистеми, включително екосистеми, 
зависими от подземните води, ще 
подобрят разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. Ще бъдат
проучени функционирането на 
екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как те могат 
да бъдат възстановени, и как това ще се 
отрази върху икономиките и 

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 
въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 
благосъстоянието на хората. Научните 
изследвания върху морските (от 
крайбрежните до дълбоководните зони), 
сладководните, сухоземните и градските 
екосистеми, включително екосистеми, 
зависими от подземните води, ще 
подобрят разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. Ще бъдат 
проучени функционирането на 
екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как те могат 
да бъдат възстановени, и как това ще се 
отрази върху икономиките и 
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благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Те ще 
допринесат за създаването на политики 
и практики, които гарантират, че 
социалните и икономическите дейности 
се извършват в границите на 
устойчивостта и приспособимостта на 
екосистемите и биологичното 
разнообразие.

благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Необходими са 
иновации за създаване на нови модели 
за управление на водите, които да 
гарантират прозрачност. Това следва 
да включва: информация за произхода 
на водата, равномерно разпределение 
и процедура за продажбата и 
ползването й. Те ще допринесат за 
създаването на политики и практики, 
които гарантират, че социалните и 
икономическите дейности се извършват 
в границите на устойчивостта и 
приспособимостта на екосистемите и 
биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда, както и 
насърчаване на институционални, 
икономически, поведенчески и 
технологични промени, които да 
гарантират устойчивостта. Акцентът ще 
бъде поставен върху свързани с 
политиките ключови екосистеми и 

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда, както и 
насърчаване на институционални, 
икономически, поведенчески и 
технологични промени, които да 
гарантират устойчивостта. Акцентът ще 
бъде поставен върху свързани с 
политиките ключови екосистеми и 
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екосистемни услуги, като например 
сладководните басейни, моретата и 
океаните, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения.

екосистемни услуги, като например 
сладководните басейни, моретата и 
океаните, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения. Наличието и 
производителността на всички 
съществени ресурси трябва да бъдат 
анализирани в съответните различни 
териториални мащаби — глобален, 
регионален и местен, като следва да 
се анализират свързаните социално-
икономически последици, за да се 
разработят варианти за политически 
действия.

Or. en

Изменение 193
Julie Girling
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да се подобри 
базата от познания за суровините и да се 
разработят иновативни решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, 
извличане, обработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини, и за 
тяхното заместване с икономически 
атрактивни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.

Целта на тази дейност е да се подобри 
базата от познания за суровините и да се 
разработят иновативни решения за 
икономически ефективно, прозрачно и 
екологосъобразно разработване, 
извличане, обработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини, и за 
тяхното заместване с икономически 
атрактивни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.

Or. en

Изменение 194
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.3 – подточка 5.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане и преработка на 
суровините ще стимулира ефикасното 
използване на ресурсите. Така ще се 
използва и потенциалът на градските 
мини. Новите и икономически 
жизнеспособни технологии за 
рециклиране и оползотворяване на 
материали, бизнес моделите и 
процесите ще допринесат за намаляване 
на зависимостта на Съюза от 

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически 
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане и преработка на 
суровините ще стимулира ефикасното 
използване на ресурсите. Така ще се 
използва и потенциалът на градските 
мини. Новите и икономически 
жизнеспособни технологии за 
рециклиране и оползотворяване на 
материали, бизнес моделите и 
процесите ще допринесат за намаляване 
на зависимостта на Съюза от 
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снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и 
необходимостта да се намали драстично 
загубата на ресурс при обработката. Ще 
се възприеме подход за преминаване 
през пълен жизнен цикъл, от доставката 
на наличните суровини до края на 
цикъла, с минимални изисквания по 
отношение на енергията и ресурсите.

снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и 
необходимостта да се намали драстично 
загубата на ресурс при обработката. Ще 
се възприеме подход за преминаване 
през пълен жизнен цикъл, от доставката 
на наличните суровини до края на 
цикъла, с минимални изисквания по 
отношение на енергията и ресурсите и 
пълна прозрачност и проследяемост.

Or. en

Изменение 195
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.3 – подточка 5.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като се предвижда намален достъп 
в световен мащаб до някои материали, 
който се дължи примерно на търговски 
ограничения, ще бъдат изследвани и 
разработени устойчиви алтернативи и 
заместители на суровините от 
изключително значение, със сходни 
функционални характеристики. Това ще 
намали зависимостта на Съюза по 
отношение на първичните суровини и 
отрицателното въздействие върху 
околната среда.

Тъй като се предвижда намален достъп 
в световен мащаб до някои материали, 
който се дължи примерно на търговски 
ограничения, ще бъдат изследвани и 
разработени устойчиви алтернативи и 
заместители на суровините от 
изключително значение, със сходни 
функционални характеристики. Това ще 
намали зависимостта на Съюза по 
отношение на първичните суровини и 
отрицателното въздействие върху 
околната среда.

Or. en

Изменение 196
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.4 – подточка 5.4.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени всички форми на 
иновации, поетапни и радикални, които 
обединяват технологични, 
организационни, социални, 
поведенчески, политически и бизнес 
иновации, както и засилването на 
участието на гражданското общество. 
Това ще е в основата на една кръгова 
икономика, като същевременно ще се 
намалят въздействията върху околната 
среда и ще се вземат предвид 
вторичните ефекти върху нея. Това ще 
включва бизнес модели, промишлена 
симбиоза, системи за продуктови 
услуги, дизайн на продукта и подходи, 
свързани с пълния жизнен цикъл („от 
люлка до люлка”). Целта е да се 
подобри ефективното използване на 
ресурсите чрез намаляване, в абсолютно 
изражение, на вложените материали, 
отпадъците и изпускането на вредни 
вещества по цялата верига за създаване 
на добавена стойност, както и да се 
насърчи повторната употреба, 
рециклирането и заместването на 
ресурсите. Ще бъде акцентирано върху 
улесняването на прехода от научни 
изследвания към пазарна реализация, с 
участието на промишления сектор и 
най-вече на МСП, от разработването на 
прототипи до въвеждането и налагането 
им на пазара. Създаването на 
партньорства сред новаторите в 
областта на екологията също така има за 
цел да подобри разпространението на 
знания и да установи по-тясна връзка 
между предлагането и търсенето.

Ще бъдат подкрепени всички форми на 
иновации, поетапни и радикални, които 
обединяват технологични, 
организационни, социални, 
поведенчески, политически и бизнес 
иновации, както и засилването на 
участието на гражданското общество. 
Това ще е в основата на една кръгова 
икономика, като същевременно ще се 
намалят въздействията върху околната 
среда и ще се вземат предвид 
вторичните ефекти върху нея. Това ще 
включва бизнес модели, промишлена 
симбиоза, системи за продуктови 
услуги, дизайн на продукта и подходи, 
свързани с пълния жизнен цикъл („от 
люлка до люлка”). Целта е да се 
подобри ефективното използване на 
ресурсите чрез намаляване, в абсолютно 
изражение, на вложените материали, 
отпадъците и изпускането на вредни 
вещества по цялата верига за създаване 
на добавена стойност, както и да се 
насърчи повторната употреба, 
рециклирането и заместването на 
ресурсите. Ще бъде акцентирано върху 
улесняването на прехода от научни 
изследвания към пазарна реализация, с 
участието на промишления сектор и 
най-вече на МСП, от разработването на 
прототипи до въвеждането и налагането 
им на пазара на достъпни цени. 
Създаването на партньорства сред 
новаторите в областта на екологията 
също така има за цел да подобри 
разпространението на знания и да 
установи по-тясна връзка между 
предлагането и търсенето.

Or. it

Изменение 197
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5 – подточка 5.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеобхватното наблюдение на околната 
среда и информационните системи са от 
съществено значение, за да се гарантира 
предоставянето на дългосрочни данни и 
информация, необходими за справяне с 
това предизвикателство. Тези системи 
ще се използват за оценка и 
прогнозиране на климата и свързаните с 
него тенденции, природните ресурси, 
включително суровините, екосистемите 
и екосистемните услуги, както и за 
оценка на политиките за намаляване на 
въглеродните емисии и отрицателното 
въздействие върху климата във всички 
сектори на икономиката. Информацията 
и знанията от тези системи ще се 
използват за стимулиране на 
интелигентното използване на 
стратегическите ресурси; подкрепа за 
разработването на основаващи се на 
факти политики; насърчаване на нови 
услуги в областта на околната среда и 
климата; и развитие на нови 
възможности на световните пазари.

Всеобхватното наблюдение на околната 
среда и информационните системи са от 
съществено значение, за да се гарантира 
предоставянето на дългосрочни данни и 
информация, необходими за справяне с 
това предизвикателство. Тези системи 
ще се използват за оценка и 
прогнозиране на климата и свързаните с 
него тенденции, природните ресурси, 
включително суровините, екосистемите 
и екосистемните услуги, както и за 
оценка на политиките за намаляване на 
въглеродните емисии и отрицателното 
въздействие върху климата във всички 
сектори на икономиката. Информацията 
и знанията от тези системи ще се 
използват за стимулиране на 
интелигентното използване на 
стратегическите ресурси; подкрепа за 
разработването на основаващи се на 
факти политики; насърчаване на нови 
услуги в областта на околната среда и 
климата; подкрепа за цифрови 
технологии за сателитно 
наблюдение, проследяване и
управление на водните ресурси; и
развитие на нови възможности на 
световните пазари.

Or. en

Изменение 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 5.3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.3а Развитие на следващо поколение 
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водни системи
В Европа съществува спешна нужда 
от иновации в областта на 
интегрираните водни системи. 
Водата е основен сектор, свързан със 
здравето на обществото, 
просперитета на икономиката и 
зелените екосистеми. Изменението 
на климата оказва сериозно 
въздействие върху водния цикъл, като 
превръща тенденциите му в по-
непредсказуеми и променя в 
значителна степен водните ресурси, с 
които разполагаме. Европа трябва да 
се справя с остаряла водна 
инфраструктура (както в системите 
за отпадъчни води, така и при 
снабдяването с питейна вода) и с 
предизвикателства във връзка с 
управлението на водите, като 
нарастващ недостиг на вода, висок 
риск от (градски) наводнения, 
замърсяване на водите и все по-голямо 
и специфично търсене на вода. 
Инвестициите във водни системи са 
високи и с дълъг период на 
възвращаемост.
Дейностите в областта на научните 
изследвания и иновациите ще се 
организират с акцент върху 
градските и селските райони, 
промишлеността и 
междусекторните въпроси, като ще 
бъдат съсредоточени върху:
5.3.1 Осигуряване на безопасност, 
наличие и достъпност на водата за 
всички, при едновременно осигуряване 
на достатъчно вода за околната 
среда.
Управлението на водата в градовете е 
свързано със все по-голям натиск в 
резултат на продължаващата 
урбанизация (очаква се през 2050 г. над 
80 % от населението на държавите 
от ЕС да живее в градски райони). 
Селските райони са изправени пред 
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множество предизвикателства по 
отношение на водата за земеделски 
нужди, предотвратяването на 
замърсяването, канализацията и 
снабдяването с питейна вода. 
Необходим е интегриран подход, 
изграден около водния цикъл, който да 
включва крайните потребители и 
заинтересованите страни, с цел 
преодоляване на 
предизвикателствата във връзка с 
водата.
5.3.2 Постигане на относително 
отделяне на изчерпването на водните 
ресурси от
нивото на икономическа активност в 
основните сектори на ЕС 
(включително енергетиката, 
земеделието и
химикалите).
Иновациите в индустриалните 
процеси, ИКТ приложенията и 
новите главни базови технологии 
(ГБТ) ще намалят разходите, 
необходимостта от енергия и 
замърсяването.
5.3.3 Поддържане и подобряване на 
доброто състояние на водите във 
всички речни басейни в ЕС — по
отношение на качеството, 
количеството и ползването и в 
контекста на все по-голям натиск 
върху
водните ресурси.
5.3.4 Водеща роля на европейския 
воден сектор в световен мащаб

Or. en

Изменение 199
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 6.1 – подточка 6.1.1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните обществени 
предизвикателства не са абстрактни 
и имат териториално измерение. 
Освен това, като се има предвид 
значението на градската 
проблематика по отношение на 
творчеството, иновациите, 
социалните, икономическите, 
културните и екологичните въпроси, 
е необходимо конкретното им 
разглеждане.

Or. en

Изменение 200
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – точка 6.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съюз, неговите граждани 
и международни партньори са 
изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
тероризъм и мащабни извънредни 
ситуации, дължащи се на природни или 
предизвикани от човека бедствия. Тези 
заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 
киберпространството. Например атаките 
срещу интернет страници на 
обществени органи и частни субекти не 
само подкопават доверието на 
гражданите, но могат и сериозно да 
засегнат важни сектори като 
енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.

Европейският съюз, неговите граждани 
и международни партньори са 
изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
тероризъм, незаконна имиграция и 
мащабни извънредни ситуации, 
дължащи се на природни или 
предизвикани от човека бедствия. Тези 
заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 
киберпространството. Например атаките 
срещу интернет страници на 
обществени органи и частни субекти не 
само подкопават доверието на 
гражданите, но могат и сериозно да 
засегнат важни сектори като 
енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 



PE492.615v02-00 64/66 AM\906857BG.doc

BG

телекомуникациите.

Or. it

Изменение 201
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Приложение 1 – част III – подточка 6.3.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.1 Борба с престъпността и 
тероризма.

6.3.1 Борба с организираната 
престъпност и тероризма

Or. en

Изменение 202
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение 1 – част IV – подточка 3.1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценка на рисковете и възможностите 
на новите технологии и химикали, 
включително наноматериалите, в 
храните, фуражите и потребителските 
продукти; разработка и валидиране на
хармонизирани измервания, методи за 
идентифициране и количествено 
определяне, интегрирани стратегии за 
изпитване на съвременни инструменти 
за токсикологична оценка на риска, 
включително алтернативи на опитите с 
животни; оценка на отражението на 
замърсяването на околната среда върху 
здравето;

а) оценка на рисковете и възможностите 
на новите технологии и химикали, 
включително наноматериалите, в 
храните, фуражите и потребителските 
продукти; разработка, оценяване и 
валидиране на хармонизирани 
измервания, методи за идентифициране 
и количествено определяне, 
интегрирани стратегии за изпитване на 
съвременни несвързани с опити с 
животни експериментални и 
изчислителни инструменти за 
токсикологична оценка на риска, 
включително алтернативи на опитите с 
животни във връзка с въздействието 
върху здравето и околната среда; 
оценка на отражението на 
замърсяването на околната среда върху 
здравето;
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Or. en

Изменение 203
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – част IV – точка 3.3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

JRC ще работи приоритетно за 
постигане на „целите 20/20/20“ в 
областта на климата и енергетиката и 
прехода на Съюза към 
конкурентоспособна икономика с 
ниски нива на въглеродни емисии до 
2050 г., като изследва технологичните и 
социално-икономически аспекти на:

JRC ще работи приоритетно за 
постигане на „целите 20/20/20“ в 
областта на климата и енергетиката, 
като изследва технологичните и 
социално-икономически аспекти на:

Or. it

Обосновка

Както става видно от името й, програмата обхваща периода само до 2020 г., като 
запазва връзката си с останалата част от стратегията „Европа 2020“ и „целите 
20/20/20“. Вместо да очакваме с нетърпение възможни бъдещи сценарии за 
следващите десетилетия, следва да се съсредоточим върху постигането на целите, 
определени за 2020 г.

Изменение 204
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Приложение 1 – част IV – подточка 3.3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преносните мрежи за
(електро)енергия, по-специално 
моделирането и симулирането на 
трансевропейските енергийни мрежи, 
анализа на интелигентни технологии за 
преносна (супер)мрежа, и симулациите 
на енергийни системи в реално време;

б) преносните мрежи за
(електро)енергия, по-специално 
моделирането и симулирането на 
трансевропейските енергийни мрежи, 
анализа на интелигентни технологии за 
преносна (супер)мрежа и потенциала 
за съхраняване на енергия, и 
симулациите на енергийни системи в 
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реално време;

Or. en


