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КРАТКА ОБОСНОВКА

„Хоризонт 2020“, както се посочва в съобщението на Комисията, придружаващо 
програмата, цели изпълнението на водещите цели на Съюза за иновации, като се 
фокусира върху настоящите обществени предизвикателства и заздравяването на 
връзката между възходящите, низходящите изследвания и търговията. Други цели са и 
по-нататъшното опростяване и увеличаването на участието на МСП. Много 
обществени предизвикателства, сред които климатът, ефективността на ресурсите, 
чистата енергия и транспорт, здравеопазването и безопасността на храните, са свързани 
с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. 
Докладчикът горещо приветства предложенията на Комисията, но би желал да постави 
по-голямо ударение върху някои от засегнатите аспекти.
В настоящото становище докладчикът счита, че един цялостен подход е най-
подходящият начин за допълнително засилване на приоритетите на комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Този първи доклад следва 
също да бъде разглеждан като начало на дебат по тази сложна програма, която е от 
ключово значение за увеличаването на устойчивия и екологосъобразен икономически 
растеж в Европейския съюз, като в същото време насърчава едно здраво общество. 
Становището поставя акцент предимно върху обществените предизвикателства и 
предлага да се засилят някои аспекти, свързани със здравето, безопасността на храните, 
климата и околната среда.

Здраве 
С оглед на високата им добавена стойност за иновации в лечението, например в 
областта на регенеративната медицина, изследванията на стволови клетки чрез 
проучване на съществуващите алтернативи на ембрионалните стволови клетки следва 
да продължават да бъдат подкрепяни, като същевременно се признават етичните 
съображения. Специално ударение следва да бъде поставено и върху изследванията и 
нововъведенията при лечението на заболявания. Публичното подпомагане за 
научноизследователската и развойна дейност в областта на инфекциите и редките 
болести следва да бъде увеличавано, а обменът на знания следва да бъде насърчаван. 
Нуждите на пациентите следва да бъдат водещи при нововъведенията в 
здравеопазването и финансирането за научноизследователска и развойна дейност. 
Освен това, научните изследвания, развитието и иновациите в областта на околната 
среда следва да бъдат подобаващо финансирани. 

Безопасност на храните
Предлага се свързаните с продоволствената сигурност обществени предизвикателства 
да бъдат разширени посредством отварянето й към всички аспекти на безопасността на 
храните.

Климат и околна среда 
Равновесието между икономическите, социалните и свързаните с околната среда 
аспекти на научните изследвания и иновациите следва да бъде редовно и ефективно 
наблюдавано. Подпомагането за възобновяемата енергия следва да бъде засилено. 
Увеличаването на ефикасността на възобновяемата енергия може да я направи 
икономически по-привлекателна в условията на борба с изменението на климата, 
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намаляване на зависимостта ни от изкопаеми горива и насърчаване на икономика с 
ниска въглеродна интензивност.

„Хоризонт 2020“ е ключова програма, която би могла да помогне на ЕС в по-
нататъшното понижаване на емисиите от вредни за околната среда и здравето газове и 
частици, без каквито и да е тежести за промишлеността или държавите членки.

Хоризонтални аспекти 
Необходимо е по-задълбочено обвързване на целите на водещите инициативи на Съюза 
за иновации и изследователската ефективност в „Хоризонт 2020“ и поради това то е 
включено в становището. С оглед извличането на максимални ползи от 
научноизследователската и развойна дейност и иновационните проекти на територията 
на целия ЕС, допълването на „Хоризонт 2020“ с други средства от ЕС или държавите 
следва да бъде внимателно проследявано. Освен това се предлага и допълнително 
увеличаване на участието на МСП, което може да бъде двигател за един 
екологосъобразен и устойчив икономически растеж. В доклада е засегнат и един важен 
аспект на показателите за резултатите, които контролират изпълнението на целите на 
„Хоризонт 2020“. 

Допълнителни изменения, отнасящи се до разделянето на бюджетите за изследвания и 
целите в иновационната верига, както и опростяването са оставени за след бъдещия 
дебат по „Хоризонт 2020“ в комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE487.909v01-00 6/40 PA\900001BG.doc

BG

подпомагат от „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършване на прехода към 
надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система 
предвид задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, нарастващите енергийни 
нужди и изменението на климата;

в) извършване на прехода към 
надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система 
предвид задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, нарастващите енергийни 
нужди и изменението на климата, по-
специално чрез иновации в областта 
на енергията от възобновяеми 
източници;

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Приложение I – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Непреките дейности по 
„Хоризонт 2020“ ще бъдат осъществени 
чрез форми на финансиране, 
предвидени във Финансовия регламент, 
по-конкретно безвъзмездни средства, 
награди, възлагане на поръчки и 
финансови инструменти. Всички форми 
на финансиране ще бъдат използвани 
гъвкаво за всички общи и конкретни 
цели на „Хоризонт 2020“, като тяхната 
употреба се определя въз основа на 
потребностите и особеностите на 
дадената конкретна цел. 

Непреките дейности по 
„Хоризонт 2020“ ще бъдат осъществени 
чрез форми на финансиране, 
предвидени във Финансовия регламент, 
по-конкретно безвъзмездни средства, 
награди, възлагане на поръчки и 
финансови инструменти. Всички форми 
на финансиране ще бъдат използвани 
гъвкаво за всички общи и конкретни 
цели на „Хоризонт 2020“, като тяхната 
употреба се определя въз основа на 
потребностите и особеностите на 
дадената конкретна цел. При 
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финансирането на МСП ще бъде 
отделяно особено внимание на 
опростяването на процедурите за 
достъп до фондовете и на 
задълженията за докладване.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение I – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността. Структурата на 
„Хоризонт 2020“ следва да бъде 
гъвкава, за да позволява съвместни 
покани и дейности, организирани и 
финансирани по линия на различни 
предизвикателства и части на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за решение
Приложение I – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, подкрепа на подходи в 
областта на търсенето, като обществени 
поръчки за новаторски решения, 
намиращи се във фаза на предварителна 
стандартизация или в предпазарна фаза, 
както и други ориентирани към 
потребителите мерки с цел да се ускори 
внедряването и разпространението на 
новаторски продукти и услуги на 
пазара. Освен това ще има достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, подкрепа на подходи в 
областта на търсенето, като обществени 
поръчки за новаторски решения, 
намиращи се във фаза на предварителна 
стандартизация или в предпазарна фаза, 
както и други ориентирани към 
потребителите мерки с цел да се ускори 
внедряването и разпространението на 
новаторски продукти и услуги на 
пазара. Освен това ще има достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа, 
и по-специално МСП, да получат 
възможност да предлагат революционни 
решения по собствен избор.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение I – точка 1.1 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например ефективността на 
ресурсите, устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Приложение I – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
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системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, насърчаване 
на възобновяемата енергия, подкрепа 
за основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение I – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 20 % от техния 
общ бюджет за МСП.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) продължаването на Партньорството 
за клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се държави
(EDCTP2) по отношение на клиничните 
изпитвания за медицински интервенции 
срещу HIV, малария и туберкулоза;

a) продължаването, подходящото 
финансиране и географското 
разширяване към други развиващи се 
региони на Партньорството за клинични 
изпитвания между европейските и 
развиващите се държави (EDCTP2) по 
отношение на клиничните изпитвания
от фази I-IV за медицински 
интервенции срещу HIV, малария и 
туберкулоза и пренебрегвани 
заболявания;

Or. en

Обосновка

Свързаните с бедността и пренебрегваните заболявания, както и съпътстващите 
инфекции се срещат и в развиващи се страни извън Африка (напр. болестта на Чагас 
в Латинска Америка или лайшманиозата в Азия). Би било желателно географският 
обхват да се разшири. Това също така би гарантирало, че взаимодействието с 
научните изследвания, които се осъществяват в други региони, може да бъде 
използвано, за да могат здравните продукти да бъдат по-бързо налични.
Партньорството за клинични изпитвания между европейските и развиващите се 
държави следва да бъде съобразно финансирано с оглед гарантирането на неговата 
ефикасност.

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В много случаи за осъществяването на 
ефективен принос към целите на 
стратегията „Европа 2020“ и „Съюза за 
иновации“ ще бъде необходимо да се 
разработят решения, които по своята 
същност са интердисциплинарни и 
поради това засягат множество 

В много случаи за осъществяването на
ефективен принос към целите на 
стратегията „Европа 2020“, „Съюза за 
иновации“ и ефективността на 
ресурсите ще бъде необходимо да се 
разработят решения, които по своята 
същност са интердисциплинарни и 
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конкретни цели на „Хоризонт 2020“.
Особено внимание ще бъде отделено на 
отговорното осъществяване на научни 
изследвания и иновации.
Равнопоставеността на половете ще 
бъде третирана като въпрос с 
междусекторно значение, с цел 
отстраняване на неравенството между 
жени и мъже, както и за да се интегрира 
темата за равнопоставеност на половете 
в планирането и съдържанието на 
научните изследвания и иновациите.
„Хоризонт 2020“ включва специфични 
разпоредби за стимулиране на такива 
междусекторни действия, включително 
чрез ефективно групиране на бюджети.
Това дава възможност например да се 
използват разпоредбите за финансовите 
инструменти и специализираният 
инструмент за МСП в областта на 
обществените предизвикателства и 
базовите и промишлените технологии.

поради това засягат множество 
конкретни цели на „Хоризонт 2020“.
Особено внимание ще бъде отделено на 
отговорното осъществяване на научни 
изследвания и иновации.
Равнопоставеността на половете ще 
бъде третирана като въпрос с 
междусекторно значение, с цел 
отстраняване на неравенството между 
жени и мъже, както и за да се интегрира 
темата за равнопоставеност на половете 
в планирането и съдържанието на 
научните изследвания и иновациите.
„Хоризонт 2020“ включва специфични 
разпоредби за стимулиране на такива 
междусекторни действия, включително 
чрез ефективно групиране на бюджети.
Това дава възможност например да се 
използват разпоредбите за финансовите 
инструменти и специализираният 
инструмент за МСП в областта на 
обществените предизвикателства и 
базовите и промишлените технологии.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на устойчив растеж в 
Европа приносът на публичните и 
частните участници трябва да бъде 
оптимизиран. Това е от съществено 
значение за укрепване на Европейското 
научноизследователско пространство и 
за осъществяването на Съюза за 
иновации, Програмата в областта на 
цифровите технологии и други водещи 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“. Освен това отговорният подход 
към научните изследвания и иновациите 
изисква от взаимодействието между 

За постигане на устойчив растеж в 
Европа приносът на публичните и 
частните участници трябва да бъде 
оптимизиран. Това е от съществено 
значение за укрепване на Европейското 
научноизследователско пространство и 
за осъществяването на Съюза за 
иновации, Европа за ефективно 
използване на ресурсите, Програмата в 
областта на цифровите технологии и 
други водещи инициативи на 
стратегията „Европа 2020“. Освен това 
отговорният подход към научните 
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партньори с различни гледни точки, но с 
общи интереси, да бъдат извлечени най-
добрите решения.

изследвания и иновациите изисква от 
взаимодействието между партньори с 
различни гледни точки, но с общи 
интереси, да бъдат извлечени най-
добрите решения.

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Партньорствата за разработване на продукти могат да бъдат от голяма помощ 
особено в областта на свързаните с бедността и пренебрегваните заболявания, 
които засягат предимно населението на по-бедните държави, което ограничава 
стимулите за иновационните фармацевтични компании да развиват иновационни 
продукти за пациенти с такива заболявания. „Хоризонт 2020“ може да даде ценен 
принос за справянето с този пазарен пропуск.
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Изменение 13

Предложение за решение
Приложение I – Част II – точка 1.3 – подточка 1.3.5. – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Материали за увеличаване 
ефикасността на възобновяемата 
енергия. Разработване на нови 
продукти и приложения, които 
увеличават ефикасността на 
възобновяемите енергийни източници 
като фотоволтаична енергия, 
слънчева топлинна енергия и вятърни 
турбини.

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да бъде обърнато внимание на 
празнотите в научните изследвания в 
областта на инфекциозните, 
свързаните с бедността и 
пренебрегваните заболявания чрез 
изследователски и иновационни 
дейности, направлявани от 
потребностите на пациентите. Чрез 
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поддържане на световни иновационни 
партньорства за разработване на 
средства за профилактика, 
диагностициране и лечение, могат да 
бъдат ускорени високите 
постижения в научната област и 
Съюзът може да спази световните си 
ангажименти.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените изменения на Регламента за 
установяване на „Хоризонт 2020“ (COM (2001)0809 окончателен). Инфекциозните и 
свързаните с бедността заболявания все още представляват предизвикателство за 
ЕС и най-вече за по-бедните страни. Изследванията в тези области биха били от 
полза както за ЕС, така и за развиващите се страни, и биха били в съответствие с 
външните политики на ЕС.

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Заболяванията засягат хората от различни страни. Изследователските дейности на 
ЕС и специфичните дейности, проведени в рамките на международното 
сътрудничество, ще са от полза не само за Съюза, но и за световното население.

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка
Заболяванията засягат хората от различни страни. Изследователските дейности на 
ЕС и специфичните дейности, проведени в рамките на международното 
сътрудничество, ще са от полза не само за Съюза, но и за световното население.

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1a. Здрава околна среда
Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите здравето и 
благосъстоянието екологични 
фактори и на опосредстващите 
механизми с оглед представянето на 
доказателства за ефективни 
стратегии за опазване на здравето и 
обосноваването на програмите и 
политиките на Съюза. Следва да 
бъдат осигурени показатели за здрава 
околна среда, които да допълват други 
здравни показатели в процес на 
разработване. Ще бъдат изследвани 
факторите на околната среда, 
включително изменението на 
климата и професиите. Подходите 
ще включват краткосрочни 
изследвания на хора и дългосрочни 
изследвания по кохорти и тяхното 
свързване с данните, получени от 
екологични бази данни и био-банки, 
биологичните научни изследвания и 
други методи.
По-специално, едно по-добро 
разбиране на околната среда като 
определящ фактор за здравето от 
бременността и детството до 
старостта ще изисква интегриран 
молекулярно-биологичен подход, 
оценка на излагането, 
епидемиологичен и токсикологичен 
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подход за проучване на връзките 
между здравето и околната среда. 
Изследванията в областта на 
здравословната околна среда следва да 
изучават химикалите и начините на 
действие на химикалите, 
комбинираното излагане на 
замърсяване и други стресови 
фактори, свързани с околната среда и 
климата (включително 
замърсяването на въздуха, 
заразяването на водите и почвите, 
шумово, температурно, светлинно 
замърсяване, радиация, заразяване на 
храните и наночастици в резултат 
на човешката дейност), ползите 
(включително зелените площи, 
алтернативен транспорт и 
градоустройство), както и 
алтернативите на изпитването 
върху животни. Необходими са 
новаторски подходи за оценка на 
излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и 
моделиране, включващо социално-
икономически и поведенчески 
фактори за разбиране на 
комбинирани, кумулативни и 
нововъзникващи форми на излагане и 
техните въздействия върху здравето. 
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките между здравните проблеми 
и данните за околната среда 
посредством усъвършенствани 
информационни системи.
По този начин могат да бъдат 
оценени съществуващите и 
планираните политики и програми и 
да бъде предоставена политическа 
подкрепа по отношение на 
екологичните аспекти на здравето. 
Могат да бъдат разработени и 
оценени подобрени екологични 
интервенции, за да се оцени 
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въздействието им върху здравето и 
благосъстоянието.

Or. en

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 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 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. 
Следва специално да се подкрепят 
транслационните изследователски 
проекти, насочени към по-бързото и 
ефикасно внедряване на лабораторни 
открития в медицинската практика, 
особено в областите, където все още 
не е отговорено на високите 
потребности, като хематология/ 
онкология и редки болести.

Or. en

Обосновка

Транслационните изследвания, които не се основат на поетапен подход, ще спомогнат 
резултатите от основните научни изследвания да се прилагат в медицинската 
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практика по по-навременен и ефективен начин и да водят до по-добри резултати за 
здравеопазването. Това изисква непрекъснато взаимодействие между резултатите 
от лабораторните и клиничните научни изследвания през различните етапи от 
разработването на лекарства. Вниманието към транслационните изследвания е 
особено необходимо при някои сложни заболявания с високи обществени здравни 
потребности като хематология/ онкология и редки болести.

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5. Разработване на по-добри 
профилактични ваксини 

1.5. Разработване на по-добри 
профилактични инструменти.

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.

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на по-ефективни 
профилактични ваксини и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести, в т.ч. 
свързани с бедността заболявания 
като ХИВ/СПИН, туберкулоза, 
малария и пренебрегвани заболявания. 
Също така знанието за основните 
рискови фактори за заболяванията, 
както и поведенческите науки могат 
да се използват за разработване на 
ефективни стратегии за 
профилактика на тези рискови
фактори, целящи насърчаването на 
здравословен начин на живот. Това 
има огромен потенциал за намаляване 
на тежестта на хроничните 
заболявания. Условие за това е по-
доброто разбиране на болестите и 
болестните процеси и техните 
последващи епидемии, както и на 
клиничните изпитвания и свързаните
с тях изследвания.

Or. en

Обосновка

Разработването на ефективни профилактични ваксини за свързаните с бедността 
заболявания, включително ХИВ/СПИН, е най-разходоефективното решение за борба с 
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тези заболявания, тъй като ваксините ще бъдат по-евтини за системите на 
здравеопазването, отколкото продължителното лечение. Изследванията в тази 
област ще бъдат от огромна полза за всички, засегнати от тези заболявания както в 
ЕС, така и в целия свят, и следва да се насърчават.

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.6

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 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 тази цел 
ще бъде подкрепяно, наред с 
останалото, по-нататъшното 
развитие на медицинската образна 
диагностика. Също така ще се обърне 
внимание на радиационната защита 
на пациентите.

Or. en

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.8

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 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
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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.

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 разработи 
стратифицирана и персонализирана 
медицина, както и да се гарантира 
наличието на лекарства и терапии за 
възможно най-голям брой болести; да 
се разработят усъвършенствани 
медицински и спомагателни устройства 
и системи; да се подобрят 
палиативните терапии; да се запази и 
подобри способността ни за борба със 
заразни, редки, свързани с бедността, 
пренебрегвани, 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.

Or. en

Обосновка

Свързаните с бедността заболявания пораждат загриженост не само в по-бедните 
страни, но и в някои части на ЕС, където се наблюдава значителен брой случаи на 
туберкулоза, ХИВ/СПИН, малария или морбили. Разработването на подходящи 
инструменти за контрол и борба с тези заболявания следва следователно да бъде 
приоритет за „Хоризонт 2020“.
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Изменение 24

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.12a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.12a. Репродуктивно здраве
Необходими са изследвания, за да се 
разработят по-ефективни 
профилактика, диагностициране и 
управление на смущенията на 
репродуктивното здраве. 
Изследванията ще се фокусират върху 
причините за безплодието, 
включително ембрионалния произход 
на безплодието, и други смущения на 
репродуктивното здраве. 

Or. en

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 1.16 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се отговори на 
предизвикателствата за бъдещето на 
европейското здравеопазване и да се 
осигури изпълнението на 
горепосочените цели, за 
научноизследователски и 
иновационни дейности в тази област 
следва да бъде предвидено подходящо 
финансиране от Съюза. За тази цел 
поне 12% от общия бюджет на 
програмата следва да бъде заделен за 
това обществено предизвикателство. 

Or. en
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Изменение 26

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 2 – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, морски изследвания и 
биоикономика

Безопасност на храните и
продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, морска среда и 
биоикономика

Or. en

Обосновка
Уточнява се, че предизвикателството се отнася и до безопасността на храните, а не 
само до продоволствената сигурност, която е доста ограничаващо понятие. Същото 
важи и за морската среда, която е по-широко понятие от първоначалната 
формулировка. 

Изменение 27

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 2.2

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 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 

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 чрез 
интердисциплинарен подход, 
включващ различни участници и 
особено селскостопански 
производители и МСП от 
хранително-вкусовата 
промишленост, лица, разработващи 
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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.

нови технологии, и еколози, и 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.

Or. en

Изменение 28

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 2.2.2

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 
благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 

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
подкрепяни действия, осигуряващи 
необходимите знания, за да се улесни 
преформулирането на рецептите за 
някои храни, за да се насърчи 
здравословното хранене. Ще бъдат
набелязани иновации и решения в 
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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.

областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
благосъстоянието. Това включва 
разработването на диети, 
приспособени към индивидуални 
здравни и хранителни потребности. 
Ще бъдат проучени храненето преди 
и след раждането, както и храненето 
в кърмаческа възраст, за да се разбере 
въздействието на храненето върху 
развитието и здравето на 
кърмачетата. 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 29

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
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Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши
сигурността на енергийните доставки,
да намали екологичните и 
климатичните въздействия и да засили
конкурентоспособността.

Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия 
предоставят един от най-ефикасните 
начини за намаляване търсенето на 
енергия и повишаване сигурността на 
енергийните доставки, намаляване на
екологичните и климатичните 
въздействия и засилване на
конкурентоспособността, като 
същевременно се гарантира 
икономически растеж.

Or. en

Изменение 30

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 3.1.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2. Отключване на потенциала на 
ефективни и възобновяеми 
отоплително-охладителни системи

3.1.2. Отключване на потенциала на 
ефективни и възобновяеми 
отоплително-охладителни системи

Значителен дял от потреблението на 
енергия на територията на Съюза се 
използва за отопление и охлаждане, така 
че развитието на икономически 
целесъобразни и ефикасни технологии, 
на технологии за системна интеграция, 
напр. възможност за свързване в мрежа 
със стандартизирани езици и услуги в 
тази област, би имало значително 

Значителен дял от потреблението на 
енергия на територията на Съюза се 
използва за отопление и охлаждане, така 
че развитието на икономически 
целесъобразни и ефикасни технологии, 
на технологии за системна интеграция, 
напр. възможност за свързване в мрежа 
със стандартизирани езици и услуги в 
тази област, би имало значително 
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въздействие за намаляване на 
енергийното търсене. Това изисква 
изследвания и демонстрации на нови 
системи и компоненти както за 
промишлени, така и за жилищни сгради, 
например децентрализирано и районно 
снабдяване с топла вода, отопление и 
охлаждане на помещения. Това би 
трябвало да обхваща различни 
технологии: слънчева топлинна енергия, 
енергия от геотермална енергия, 
биомаса, термопомпи, комбинирано 
производство на топлоенергия и 
електроенергия и т.н., и да отговори на 
изискванията за сгради и квартали с 
почти нулево потребление на енергия.
Необходими са по-нататъшни научни 
пробиви, по-специално в областта на
термичното съхранение на енергия от 
възобновяеми източници, с цел да се 
насърчи развитието и разгръщането на 
ефективни комбинации от хибридни 
отоплителни и охладителни системи за 
централизирани и децентрализирани 
приложения.

въздействие за намаляване на 
енергийното търсене. Това изисква 
изследвания и демонстрации на нови 
системи и компоненти както за 
промишлени и публични, така и за 
жилищни сгради, например 
децентрализирано и районно снабдяване 
с топла вода, отопление и охлаждане на 
помещения. Това би трябвало да 
обхваща различни технологии: слънчева 
топлинна енергия, фотоволтаична
енергия, енергия от геотермална 
енергия, биомаса, термопомпи, 
комбинирано производство на 
топлоенергия и електроенергия и т.н., и 
да отговори на изискванията за сгради и 
квартали с почти нулево потребление на 
енергия. Необходими са по-нататъшни 
научни пробиви, по-специално в 
областта на съхранението на
топлинна и електрическа енергия от 
възобновяеми източници, с цел да се 
насърчи развитието и разгръщането на 
ефективни комбинации от хибридни 
отоплителни и охладителни системи за 
централизирани и децентрализирани 
приложения. Необходими са 
допълнителни изследвания за 
подобряване на ефикасността на 
слънчевата топлинна енергия и 
фотоволтаичната енергия. 

Or. en

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящите концентрации на CO2 в 
атмосферата са около 40 % по-високи от 
тези в началото на промишлената 
революция и на най-високо равнище 

Настоящите концентрации на CO2 в 
атмосферата са около 40 % по-високи от 
тези в началото на промишлената 
революция и на най-високо равнище 
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през последните 2 милиона години.
Парниковите газове, различни от CO2, 
също допринасят за изменението на 
климата и играят все по-значителна 
роля. Без решителни действия, 
изменението на климата би могло да 
струва на света поне 5 % от БВП всяка 
година; а при някои сценарии — до 
20 %. Ако обаче се предприемат 
навременни и ефективни действия, 
нетните разходи могат да се ограничат 
до около 1 % от БВП годишно.
Постигането на целевото ниво от до 2°C 
и избягването на най-лошите последици 
от изменението на климата ще наложат 
развитите страни да намалят емисиите 
на парникови газове с 80 — 95 % до 
2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г.

през последните 2 милиона години.
Парниковите газове и частици, 
различни от CO2, също допринасят за 
изменението на климата и играят все по-
значителна роля. Без решителни 
действия, изменението на климата би 
могло да струва на света поне 5 % от 
БВП всяка година, а при някои сценарии 
— до 20 %. Ако обаче се предприемат 
навременни и ефективни действия, 
нетните разходи могат да се ограничат 
до около 1 % от БВП годишно.
Постигането на целевото ниво от до 2°C 
и избягването на най-лошите последици 
от изменението на климата ще наложат 
развитите страни да намалят емисиите 
на парникови газове с 80 — 95 % до 
2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г. „Хоризонт 2020“ би могъл да 
помогне на Съюза да преизпълни 
целите за 20%.

Or. en

Изменение 32

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да разработи и 
оцени иновативни, икономически 
ефективни и устойчиви мерки за 
адаптация и облекчаване на 
последиците, насочени към парникови 
газове със и без съдържание на CO2, 
както и акцентиращи едновременно 
върху технологичните и 
нетехнологични екологосъобразни 
решения, чрез създаването на 
доказателства за информирани, 
навременни и ефективни действия, и 
привличането на необходимата 
компетентност.

Целта на тази дейност е да разработи и 
оцени иновативни, икономически 
ефективни и устойчиви мерки за 
адаптация и облекчаване на 
последиците, насочени към парникови 
газове и частици със и без съдържание 
на CO2, както и акцентиращи 
едновременно върху технологичните и 
нетехнологични екологосъобразни 
решения, чрез създаването на 
доказателства за информирани, 
навременни и ефективни действия, и 
привличането на необходимата 
компетентност.
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Изменение 33

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.1.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-доброто разбиране на причините и 
развитието на изменението на климата и 
по-точните прогнози за него са от 
решаващо значение, за да може 
обществото да защити живота на хората, 
стоките и инфраструктурата, и да 
гарантира ефективно вземане на 
решения. От съществено значение е да 
се усъвършенства базата от научни 
знания за климатичните фактори, 
процесите, механизмите и 
взаимодействията, свързани с 
функционирането на океаните, земните 
екосистеми и атмосферата. 
Усъвършенстваните климатични 
прогнози спрямо подходящите времеви 
и пространствени критерии ще се 
основават на разработването на по-
точни сценарии и модели, включително 
модели на планетата Земя, обвързани с 
производствените процеси. 

По-доброто разбиране на причините и 
развитието на изменението на климата и 
по-точните прогнози за него са от 
решаващо значение, за да може 
обществото да защити живота на хората, 
стоките и инфраструктурата, и да 
гарантира ефективно вземане на 
решения. От съществено значение е да 
се усъвършенства базата от научни 
знания за климатичните фактори, 
процесите, механизмите и 
взаимодействията, свързани с 
функционирането на океаните, земните 
екосистеми и атмосферата. 
Усъвършенстваните климатични 
прогнози спрямо подходящите времеви 
и пространствени критерии ще се 
основават на разработването на по-
точни сценарии и модели, включително 
модели на планетата Земя, обвързани с 
производствените процеси. Необходимо 
е климатичните прогнози да обърнат 
подобаващо внимание на 
продължаваща несигурност в 
моделирането на регионално равнище, 
на взаимодействията между климата 
и озона, на съчетаването на 
изменението на климата с екстремни 
явления и на рисковете, свързани с 
резките промени. За да се получат по-
надеждни климатични сценарии и 
прогнози при по-малки 
пространствени мащаби, следва да се 
положат по-големи усилия за 
разработването на паневропейски 
суперкомпютри за изследвания в 
областта на изменението на 
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климата.

Or. en

Изменение 34

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.1.3.

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-
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 

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. Освен да 
разглежда намаляването на емисиите 
на CO2, той би могъл да наблегне 
върху стратегии, които най-бързо 
могат да отговорят на изменението 
на климата, (напр. намаляване на 
флуоровъглеводородите, саждите, 
тропосферния озон; 
биосеквестирането). Тези стратегии 
за бързи действия биха могли да 
бъдат приложени в скоро време и да 
доведат до климатични резултати 
още след няколко десетилетия. 
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 
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научните изследвания и прилагането им, 
както и между предприемачите, 
крайните потребители, изследователите 
и институциите на знанието.

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 35

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитетът, технологиите и 
инфраструктурите, свързани с данни за 
наблюдението на Земята, трябва да 
надграждат върху напредъка в областта 
на ИКТ, космическите технологии и
функционалните мрежи, 
дистанционните наблюдения, новите
in situ датчици, мобилните услуги, 
комуникационните мрежи, онлайн 
средствата, улесняващи участието и 
подобрената компютърна и моделираща 
инфраструктура, с цел непрекъснатото 
предоставяне на своевременна и точна 
информация, прогнози и предвиждания.
Ще бъде насърчаван свободният и 
неограничен достъп до оперативно 
съвместими данни и информация, както 
и ефективното съхраняване, управление 
и разпространение на резултатите от 
научноизследователската дейност.

Капацитетът, технологиите и 
инфраструктурите, свързани с данни за 
наблюдението на Земята, трябва да 
надграждат върху напредъка в областта 
на ИКТ, космическите технологии и
мрежите за измервания (обединяващи 
измервания на земята, от 
въздухоплавателни средства и от 
балони, използващи дистанционни 
инструменти и нови in situ датчици), 
мобилните услуги, комуникационните 
мрежи, онлайн средствата, улесняващи 
участието и подобрената компютърна и 
моделираща инфраструктура, с цел 
непрекъснатото предоставяне на 
своевременна и точна информация, 
прогнози и предвиждания. Ще бъде 
насърчаван свободният и неограничен 
достъп до оперативно съвместими 
данни и информация, както и 
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ефективното съхраняване, управление и 
разпространение на резултатите от 
научноизследователската дейност.

Or. en

Изменение 36

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените дейности ще увеличат 
участието и финансовия принос на 
Съюза към многостранните процеси и 
инициативи, като например 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
Междуправителствената платформа 
относно биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) и 
Групата за наблюдение на Земята
(GEO). Сътрудничеството с други 
големи публични и частни организации, 
финансиращи научните изследвания, ще 
подобри глобалната и европейската 
научноизследователска ефективност и 
ще допринесе за управлението на 
изследователската дейност в световен 
мащаб.

Предвидените научноизследователски
дейности ще увеличат участието на 
Съюза в многостранните процеси и 
инициативи, като например 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
Междуправителствената платформа 
относно биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) и 
Групата за наблюдение на Земята
(GEO). Сътрудничеството с други 
големи публични и частни организации, 
финансиращи научните изследвания, ще 
подобри глобалната и европейската 
научноизследователска ефективност и 
ще допринесе за управлението на 
изследователската дейност в световен 
мащаб.

Or. en

Изменение 37

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничеството в областта на науката Сътрудничеството в областта на науката 
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и технологиите ще допринесе към 
механизма за глобалните технологии по 
РКООНИК и ще улесни развитието, 
иновациите и трансфера на технологии 
в подкрепа на адаптацията към 
изменението на климата и намаляване 
на отрицателното въздействие от 
емисиите на парникови газове.

и технологиите ще допринесе към 
механизма за глобалните технологии по 
РКООНИК и ще улесни развитието, 
иновациите и трансфера на технологии 
в подкрепа на адаптацията към 
изменението на климата и намаляване 
на отрицателното въздействие от 
емисиите на парникови газове.
Сътрудничеството в областта на 
науката и технологиите освен това 
трябва да хвърли светлина върху 
взаимодействието между 
протоколите от Киото и Монреал, за 
да се оптимизират варианти на 
политиката, например във връзка с 
флуоровъглеводородите.

Or. en

Изменение 38

Предложение за решение
Приложение I – Част III – точка 5.6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултативна мрежа от 
институти може да бъде създадена, за 
да се осигури: непрекъснат анализ на 
научния и технологичен напредък в 
Съюза и държавите и регионите, 
основни негови партньори;
предварително изследване на пазарните 
възможности за нови екологични 
технологии и практики; прогнози за 
научните изследвания и иновациите, 
както и политиките в областта.

Може да бъде създадена
консултативна група от водещи 
учени, за да се осигури: непрекъснат 
анализ на научния и технологичен 
напредък в Съюза; предварително 
изследване на пазарните възможности за 
нови екологични технологии и 
практики; прогнози за научните 
изследвания и иновациите, както и 
политиките в областта.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за решение
Приложение II – Част I – точка 1 – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой изследователи, получаващи 
финансиране, от различни държави 
членки

Or. en

Изменение 40

Предложение за решение
Приложение II – Част II – точка 1 – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой комерсиализирани изобретения

Or. en

Изменение 41

Предложение за решение
Приложение II – Част II – точка 1 – тире 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой участващи МСП

Or. en

Изменение 42

Предложение за решение
Приложение II – Част II – точка 1 – тире 1 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- принос към нарастването на БВП на 
Съюза

Or. en

Изменение 43

Предложение за решение
Приложение II – Част II – точка 1 – тире 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой създадени работни места

Or. en

Изменение 44

Предложение за решение
Приложение II – Част II – точка 2 – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой на МСП сред бенефициерите

Or. en

Изменение 45

Предложение за решение
Приложение II – Част II – точка 3 – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- принос към нарастването на БВП на 
Съюза

Or. en
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Изменение 46

Предложение за решение
Приложение II – Част II – точка 3 – тире 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой създадени работни места

Or. en

Изменение 47

Предложение за решение
Приложение II – Част III – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публикации във влиятелни списания с 
взаимен научен контрол в областта 
на различните обществени 
предизвикателства

заличава се

Or. en

Изменение 48

Предложение за решение
Приложение II – Част III – параграф 2 – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой комерсиализирани изобретения

Or. en

Изменение 49

Предложение за решение
Приложение II – Част III – параграф 2 – тире 2 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой участващи МСП 

Or. en

Изменение 50

Предложение за решение
Приложение II – Част III – параграф 2 – тире 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой на постигнатите цели на 
„Съюза за иновации“ и за 
ефективност на ресурсите

Or. en

Изменение 51

Предложение за решение
Приложение II – Част III – параграф 2 – тире 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- принос към нарастването на БВП на 
Съюза

Or. en

Изменение 52

Предложение за решение
Приложение II – Част III – параграф 2 – тире 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой създадени работни места

Or. en
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