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КРАТКА ОБОСНОВКА

„Хоризонт2020“, както се отбелязва в съобщението на Комисията, придружаващо 
програмата, има за цел прилагането на целите на водещата инициатива „Съюз за 
иновации“, като се фокусира върху актуалните обществени предизвикателства и 
укрепва връзката между научните изследвания и търговската реализация „отдолу 
нагоре“ и „отгоре надолу“. Допълнителното опростяване и засилването на участието на 
МСП също представляват цел. Много от обществените предизвикателства засягат 
комисията ENVI , като например климатът, ресурсната ефективност, чистата енергия и 
транспорт, здравето и безопасността на храните. Докладчикът сърдечно приветства 
предложенията на Комисията, но желае да обърне по-голямо внимание на някои от 
засегнатите аспекти.
В настоящето становище докладчикът възприема един цялостен подход като най-
добрия начин за по-нататъшното укрепване на приоритетите на комисията ENVI. Този 
първи доклад следва също така да бъде разглеждан като начало на дебата по тази 
сложна програма, която е от ключово значение за засилването на устойчивия и зелен 
икономически растеж в Европейския съюз и същевременното изграждане на здраво 
общество.
Становището се съсредоточава най-вече върху обществените предизвикателства и 
предлага укрепването на някои аспекти, свързани със здравето, безопасността на 
храните, климата и околната среда.

Здраве
Предвид високата им добавена стойност за иновативните лечения, например в 
регенеративната медицина, изследванията на стволови клетки, посредством изследване 
на съществуващите алтернативи на ембрионалните стволови клетки, следва да 
продължат да бъдат подкрепяни, като в същото време се отчитат етичните проблеми. 
Специално внимание също така следва да бъде обърнато на научните изследвания и 
иновациите при лечението на заболявания. Подкрепата от страна на публичния сектор 
за научноизследователска и развойна дейност в областта на инфекциите и редките 
болести следва да бъде засилена и да бъде насърчавано споделянето на знания. 
Нуждите на пациентите следва да бъдат двигател за иновации в областта на 
здравеопазването и финансиране на научноизследователската и развойна дейност. 
Освен това следва да има необходимото финансиране на научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите в областта на свързаните с околната среда фактори 
върху здравето.

Безопасност на храните
Предлага се Обществените предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност, 
да бъдат разширени с включването на всички аспекти, свързани с безопасността на 
храните.

Климат и околна среда
Равновесието между икономическите, социалните и екологичните аспекти на научните 
изследвания и иновациите следва да бъде обект на редовни и ефективно наблюдение. 
Следва да бъде засилена подкрепата спрямо възобновяемата енергия. Повишаването на 
ефективността на възобновяемата енергия може да я направи икономически по-
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атрактивна, като в същото време допринася за борбата срещу изменението на климата, 
намалява зависимостта ни от изкопаемите горива и насърчава нисковъглеродната 
икономика.
„Хоризонт2020“ е ключова програма, която би могла да помогне на ЕС допълнително 
за намаляване на емисиите на вредни за околната среда и здравето газове и частици, без 
каквато и да била тежест за промишлеността или държавите членки.

Хоризонтални аспекти
Необходимо е по-задълбочено обвързване на целите на водещите инициативи на Съюза 
за иновации и изследователската ефективност с „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.

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 регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки.
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 

(25) Леченията със стволови клетки 
са доказали своята добавена 
стойност в някои случаи, най-вече в 
регенеративната медицина. Ето защо 
Съюзът следва да продължи да 
подкрепя такива изследвания. При все 
това Европейската комисия отчита 
етичните проблеми предизвикани от 
изследванията върху човешки 
ембрионални стволови клетки и не 
настоява изрично за тяхното 
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ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи на 
държавите-членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави-членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава-членка, в която тази 
дейност е забранена.

използване. Използването на човешки 
стволови клетки, били те от възрастни 
или от ембриони, е по усмотрение на 
учените с оглед на целите, които те 
желаят да постигнат, и подлежи на 
строго оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се финансират 
проекти, включващи използването на 
човешки ембрионални стволови клетки, 
които проекти не са получили 
необходимите одобрения от 
компетентните органи на държавите-
членки. При все това може да се 
окаже полезно да се проучат 
съществуващите алтернативи за 
изследвания на човешки ембрионални 
стволови клетки, по-специално 
кръвни стволови клетки от пъпна 
връв и индуцирани плурипотентни 
стволови клетки.

Or. en

Обосновка

Леченията въз основа на стволови  клетки представляват голяма възможност за 
регенеративната медицина и за лечението на някои сериозни заболявания, като 
например диабет или дори рак. Индуцираните плурипотентни стволови клетки и 
стволовите клетки, получени от кръвта на пъпната връв представляват обещаваща 
алтернатива на спорните от етична гледна точка изследвания върху ембрионални 
стволови клетки. Следователно тези две алтернативни възможности не бива да 
бъдат пренебрегвани.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) „Хоризонт 2020“ ще подкрепя 
изследователски дейности, имащи за 
цел да допринесат за научния прогрес, 
при пълно зачитане на 
разнообразието от биоетични 
правила на национално равнище. Ето 
защо не се финансират дейности, 
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които са забранени във всички 
държави-членки. Не се финансира 
определена дейност в държава-членка, 
в която тази дейност е забранена.

Or. en

Обосновка

Тези разпоредби са приложими за всякакъв вид изследователска дейности, не само за 
изследванията върху стволови клетки.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например здравеопазването, 
образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация. В допълнение следва да 
бъде осигурено взаимно допълване 
между „Хоризонт 2020“ и 
програмите, финансирани на 
национално равнище. Това допълване 
следва също така да бъде отчетено 
от Сметната палата при оценката 
на прилагането на „Хоризонт 2020“.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа. 

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и за нейните 
водещи инициативи „Съюз за 
иновации” и „Европа за ефективно 
използване на ресурсите”, като 
предоставя обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, подкрепяне на 
растежа на МСП, създаване на нови 
работни места, генериране на повече 
иновации благодарение на 
научноизследователските дейности и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа 
посредством водещи позиции в 
ефективното използване на ресурсите 
и енергията, както и в ниската 
въглеродна интензивност.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
иконоическия растеж посредством 
изграждането в целия Съюз на 
ефективно използваща ресурсите и 
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достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

нисковъглеродна икономика, основана 
на знания и иновации, чрез привличане 
на достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
инициативи „Съюз за иновации” и 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите”, както и на други политики 
на Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани 
научни изследвания относно човешки 
стволови клетки, както на възрастни, 
така и на ембриони, в зависимост както 
от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната 
рамка на съответните държави-членки. 
Не се предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички 
държави-членки. Не се финансира 
определена дейност в държава-членка, 
в която тази дейност е забранена.

4. Ще бъдат подкрепяни 
изследователски дейности, имащи за 
цел разработването и подобряването 
на леченията, основаващи се на 
човешки стволови клетки.
Финансиране за човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, може да бъде предоставено 
в зависимост от правната рамка на 
съответните държави-членки. По-
специално ще бъдат подкрепяни 
научните изследвания на кръвни 
стволови клетки от пъпна връв и 
индуцирани плурипотентни стволови 
клетки като алтернатива на 
ембрионалните стволови клетки.

Or. en
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Обосновка

Леченията въз основа на стволови  клетки представляват голяма възможност за 
регенеративната медицина и за лечението на някои сериозни заболявания, като 
например диабет или дори рак. Индуцираните плурипотентни стволови клетки и 
стволовите клетки, получени от кръвта на пъпната връв представляват обещаваща 
алтернатива на спорните от етична гледна точка изследвания върху ембрионални 
стволови клетки. Следователно тези две алтернативни възможности не бива да 
бъдат пренебрегвани.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Не се предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички 
държави-членки. Не се финансира 
определена дейност в държава-членка, 
в която тази дейност е забранена.

Or. en

Обосновка

Леченията въз основа на стволови  клетки представляват голяма възможност за 
регенеративната медицина и за лечението на някои сериозни заболявания, като 
например диабет или дори рак. Индуцираните плурипотентни стволови клетки и 
стволовите клетки, получени от кръвта на пъпната връв представляват обещаваща 
алтернатива на спорните от етична гледна точка изследвания върху ембрионални 
стволови клетки. Следователно тези две алтернативни възможности не бива да 
бъдат пренебрегвани.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълване с други програми Допълване с други програми на Съюза 
и национални програми

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза и програми с 
национално финансиране, 
включително фондовете, които са 
обект на споделено управление, като 
кохезионния и структурните фондове. 
За тази цел Комисията разработва 
подходящи инструменти за оценка на 
взаимното допълване. При оценката 
на прилагането на „Хоризонт 2020“ в 
нейния годишен доклад за 
освобождаване от отговорност, 
представян пред Европейския 
парламент, Сметната палата взима 
също така под внимание принципа на 
взаимно допълване.

Or. en

Обосновка

С оглед гарантирането на ефикасното изразходване на средствата на Съюза за 
научни изследвания и иновации, макар и синергиите с други програми на Съюза да са 
добре дошли и желателни, следва да бъде избягвано дублирането, като се гарантира 
по-добра координация между тези програми и „Хоризонт 2020“. Ето защо 
Комисията следва да гарантира тази координация в процеса на прилагане.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
20 % от общия сумарен бюджет за 
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конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Обосновка

Именно МСП имат най-голяма необходимост от подкрепа с финансиране на 
иновационните им дейности. Поради тази причина следва да им бъде предоставен по-
голям дял от бюджета.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за целите на външната 
политика на Съюза и политиката му за 
развитие, допълвайки външни програми 
и програми за развитие. 

в) подкрепа за целите на външната 
политика на Съюза и политиката му за 
развитие, допълвайки външни програми 
и програми за развитие и принос към 
международните ангажименти, като 
например постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие. 

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост, ресурсна 
ефективност и изменение на климата, 
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за размера на разходите във връзка с 
климата.

включително информация за размера на 
разходите във връзка с климата.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел изграждането на един бъдещ 
Европейски съюз, който предоставя 
действително нарастване на 
просперитета и на качеството на 
живот, равновесието между 
икономически, социални и екологични 
аспекти ще трябва да бъде редовно и 
ефективно наблюдавано в периода на 
изпълнение на „Хоризонт 2020“. За 
тази цел Комисията предварително 
въвежда ясен и прозрачен механизъм 
за такова наблюдение.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията докладва и 
разпространява резултатите от това 
наблюдение.

2. Комисията ежегодно докладва и 
разпространява резултатите от това 
наблюдение, включително пред 
Парламента и Съвета.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 1.3.3 га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Материали за повишаване на 
ефективността на източниците на 
възобновяема енергия.
Разработване на нови продукти и 
приложения, които увеличават 
ефективността на възобновяемата 
енергия, като например 
фотоволтаичната, слънчевата, 
топлинната и вятърната енергия. 

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение I – част II –  точка 2.3 – буква a) – параграф 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) целеви, съсредоточен върху 
политики и ключови сектори, които са 
от решаващо значение за справяне с 
обществени предизвикателства, 
повишаване на 
конкурентоспособността, подкрепа за 
устойчив, приобщаващ растеж с ниски 
емисии на въглероден диоксид и 
предоставяне на екологосъобразни и 
други обществени блага. Този 
компонент спомага Съюзът да подходи 
към научноизследователските и 
иновационните аспекти на секторните 
цели на политиката.

(2) целеви, съсредоточен върху 
политики и ключови сектори, които са 
от решаващо значение за справяне с 
обществени предизвикателства, 
повишаване на 
конкурентоспособността, подкрепа за 
устойчив, приобщаващ растеж с ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
насърчаване на възобновяемата 
енергия и предоставяне на 
екологосъобразни и други обществени 
блага. Този компонент спомага Съюзът 
да подходи към 
научноизследователските и 
иновационните аспекти на секторните 
цели на политиката.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията. 
Понастоящем държавите членки 
изразходват твърде малко за 
превенция, като насочват разходите 
основно към лечение.  Този подход не 
позволява намаляването на 
тежестта, която представляват 
заболяванията, следователно нито на 
разходите по лечението на 
заболяванията, и генерира 
икономически загуби за обществото 
като цяло. Гарантирането на 
устойчивостта на системите за 
здравеопазване и социални грижи 
изисква подход, който да отчита 
дългосрочните ползи, от гледна точка 
на спестяванията и 
благосъстоянието, от една по-
засилена подкрепа за научните 
изследвания, имащи за цел 
разработването на ефикасни 
инструменти за превенция.

Or. en



PA\900056BG.doc 15/27 PE487.915v01-00

BG

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария и 
пренебрегваните заболявания) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Завръщането на някои стари 
инфекциозни заболявания, 
включително на туберкулозата, в 
европейския регион, както и 
нарастващото разпространение на 
ваксино-предотвратими заболявания 
в развитите страни, подчертава 
необходимостта от цялостен подход 



PE487.915v01-00 16/27 PA\900056BG.doc

BG

и по голяма подкрепа от страна на 
публичния сектор за 
научноизследователската и развойна 
дейност. Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.1 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Редките болести остават значимо 
предизвикателство за ЕС и 
държавите членки. Съществуват 
между 6000 и 8000 редки болести, 
засягащи близо 30 милиона души в ЕС. 
Все още няма достатъчни научни и 
експертни познания, които да могат 
да послужат за основа за 
разработването на иновативни и по-
ефикасни лечения за пациенти, 
страдащи от редки болести. 
Следователно понастоящем 
възможностите за лечение за 
мнозинството от тези пациенти са 
малко или никакви. Европейската 
подкрепа за сътрудничество 
гарантира споделянето на знанията и
комбинирането на ресурсите по 
възможно най-ефикасния начин, с цел 
ефективното справяне с редките 
болести в ЕС като цяло.

Or. en

Обосновка

Комисията е поставила целта за разработването на 200 нови терапии в контекста 
на Международния консорциум за изследване на редките болести. Поради ограничения 
брой пациенти за всяка отделна болест обаче, икономическата привлекателност на 
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изследванията и разработването на нови лекарства "сираци" е също по-ниска.
Следователно финансирането от страна на публичния сектор би помогнало да 
компенсира това и би могло да изиграе ролята на катализатор за частните 
инвестиции. Съвместните научни изследвания са от основно значение, за да се 
гарантира споделянето на редки знанията и комбинирането на ресурсите по 
възможно най-ефикасния начин, с цел ефективното справяне с редките болести в ЕС 
като цяло.

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите. 
Отделните държави членки често не 
разполагат с необходимите средства, 
за да предоставят най-ефикасните 
решения. Адекватният отговор на 
европейско равнище с научни 
изследвания и иновации, подкрепен със 
съответните финансови 
ангажименти, може и следва 
съществено да допринесе за справянето 
с тези предизвикателства, 
подобряването на здравето и 
благосъстоянието на всички и за 
водещите позиции на Европа в бързо 
разширяващите се световни пазари за 
иновации в областта на здравето и 
благосъстоянието. 

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 

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

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

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да се постигне максимално 
въздействие от действията на съюзно 
равнище, ще се оказва подкрепа за 
пълната гама от научноизследователски 
и иновационни дейности. Това включва 
от фундаменталните изследвания през 
пренасянето на знанията до 
широкомащабни експериментални и 
демонстрационни действия с 
привличането на частни инвестиции; 
обществени поръчки и поръчки за нови 
продукти в предпазарен стадий, услуги 
и решения за голям мащаб, които при 
необходимост са оперативно 
съвместими и основани на определени 
стандарти и/или общи насоки. Тези 

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

координирани европейски усилия ще 
допринесат за текущото развитие на 
европейското научноизследователско 
пространство. Те ще се допълват 
взаимно и ще създават синергии, по 
подходящ начин и когато е 
целесъобразно, с дейности, развивани в 
контекста на програмата „Здраве за 
растеж“ и Европейското партньорство 
за иновации в областта на активното 
остаряване в добро здраве.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на по-
добрите молекулярни познания на 
заболяванията благодарение на 
биомедицинските изследвания, на
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Надграждането върху 
основата, положена от резултатите 
на биомедицинските изследвания в 
стратифицираната и/или 
персонализираната медицина 
представлява мощен инструмент за 
предоставяне на лечение за 
заболяването, изготвено съобразно 
генетичните характеристики на 
пациента и конкретния тип 
заболяване, като по този начин се 
увеличава ефикасността на 
полаганите грижи и се спестяват 
ненужни разходи за системата на 
здравеопазването. Ефективното 
събиране и обмен на данни и връзката 
на тези данни с широкомащабни 
кохортни проучвания 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
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Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

и/или персонализирана медицина и на 
лекарства "сираци". трансфер на 
знания, произлизащи от базови 
изследвания, в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб по един по-своевременен и 
ефикасен начин, посредством 
благоприятстването на 
висококачествени транслационни 
изследвания; използване на 
съвременни решения на 
информационните технологии с цел 
подобряване на събирането, 
споделянето, сравняването и 
използване на здравни данни; 
насърчаване на активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; подобряване на палиативната 
медицина, по-добро репродуктивно 
здраве, насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване, включително 
посредством разработването и по-
широкото приложение на решения на 
електронното здравеопазване и 
намаляване на неравенството чрез 
решения, основани на факти, и 
разпространение на най-добрите 
практики, иновативни технологии и 
подходи.

Or. en
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Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Предвид сериозните и до голяма 
степен необратими промени на 
значими компоненти от земната 
климатична система е необходимо 
проучването на всички източници на 
глобалното затопляне, както и на 
всички възможности за неговото 
смекчаване. Освен намаляване на 
емисиите на CO2 могат да бъдат 
обмислени и стратегии за бързи 
действия (напр. намаляване на 
флуоровъглеводородите, саждите, 
тропосферния озон,
биосеквестирането), които могат да 
доведат до най-бързи климатични 
резултати още в рамките на няколко 
десетилетия или по-рано.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 1.3 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. За да можем да отговорим на 
предизвикателствата, свързани с 
бъдещето на европейското 
здравеопазване и да обезпечим 
постигането на гореизброените цели, 
от страна на Съюза следва да бъде 
предоставено необходимото 
финансиране за изследователски 
дейности и иновации в тази област. 
За тази цел поне 12% от общия 
бюджет на „Хоризонт2020“ следва да 
бъде разпределен за това обществено 
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предизвикателство.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ, 
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ,
МОРЕПЛАВАТЕЛСКИ И МОРСКИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ, И 
БИОИКОНОМИКА

2. БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И
ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ, 
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, МОРСКА 
ОКОЛНА СРЕДА И 
БИОИКОНОМИКА

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 3.3 – параграф ба (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Източници на възобновяема 
енергия
Дейностите биват съсредоточени 
върху технологиите за възобновяема 
енергия, като например 
фотоволтаична, слънчева, топлинна 
и вятърна енергия, с цел подобряване 
на тяхната ефективност и 
намаляване на цената на тези 
технологии, с оглед повишаване на 
конкурентоспособността им на 
пазара. 

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 5.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Борба с изменението на климата и 
приспособяване към него

a) Борба с изменението на климата и 
приспособяване към него

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

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, нестабилни не CO2 
парникови газове и частици, при които 
се набляга както върху технологични, 
така и върху нетехнологични 
екологични решения, чрез събиране на 
необходимите данни за информирани, 
навременни и ефективни действия и 
свързване в мрежа на лицата с нужната 
компетентност. Дейностите са насочени 
към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и на 
опасностите, свързани с 
екстремните явления и резките 
промени; взаимодействията между 
озона и климата; предоставяне на 
надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията на 
световно, регионални и местно 
равнище и на уязвимостта, както и 
разработване на новаторски мерки за 
приспособяване и за предотвратяване на 
рискове; подкрепа за политиките за 
ограничаване на отрицателното 
въздействие и определяне на 
стратегии за бързи действия за 
постигане на резултати по 
отношение на климата в близките 
десетилетия.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 5.3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Разработване на информационни 
системи за всеобхватно и устойчиво 
глобално наблюдение на околната среда

д) Разработване на информационни 
системи за всеобхватно и устойчиво 
глобално наблюдение на околната среда

Целта е да се осигури предоставянето на 
дългосрочни данни и информация, 
необходими за отговор на това 
предизвикателство. Дейностите са 
насочени към средствата, технологиите 
и информационните инфраструктури за 
наблюдението и мониторинга на Земята, 
чрез които непрекъснато да може да 
предоставя своевременни и точна 
информация, прогнози и предварителни 
преценки. Ще се насърчава свободният, 
отворен и неограничен достъп до 
оперативно съвместими данни и 
информация.

Целта е да се осигури предоставянето на 
дългосрочни данни и информация, 
необходими за отговор на това 
предизвикателство. Дейностите са 
насочени към средствата, технологиите 
и информационните инфраструктури за 
наблюдението и мониторинга на Земята, 
както дистанционно, така и чрез 
измервания in situ, чрез които 
непрекъснато да може да предоставя 
своевременни и точна информация, 
прогнози и предварителни преценки. 
Ще се насърчава свободният, отворен и 
неограничен достъп до оперативно 
съвместими данни и информация.
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