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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство
(ERA), в което свободно да се движат
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство
(ERA), в което свободно да се движат
както жените, така и мъжете 
изследователи и се разпространяват 
научни познания и технологии, въз 
основа на еднакво правно и 
професионално третиране, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността, които са от 
основно значение за изграждането на 
образа на европейския изследовател, и 
да предприема мерки за насърчаване 
на равенството между половете и 
свързаното с пола измерение в 
научните изследвания и иновациите.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите.
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите.
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения
както за мъжете, така и за жените 
учени, за да извършват авангардни 
научни изследвания и иновации от 
най-високо качество. „Хоризонт 
2020“ следва да насърчава курсове на 
обучение на регионално равнище за 
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улесняване на достъпа на жените до 
високоспециализирани позиции в 
сектора на научните изследвания и 
иновациите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) На 21 септември 2010 г Съюзът 
прие Стратегията за равенство 
между мъжете и жените за периода 
2010–2015 г., в която заявява, че „за да 
бъдат постигнати целите на 
стратегията „Европа 2020“, а именно 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, е необходимо 
по-широко и по-ефикасно използване 
на набора от потенциал и таланти 
на жените.“ В този контекст, 
свързаното с пола измерение следва да 
се превърне в централен приоритет 
на цялостния формат на 
допустимите тематични области, 
програми, инструменти и критерии 
за проекти във всеки етап от 
развитието им: от етапа на 
предложения до оценката, 
изпълнението и наблюдението.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На заседанието си, проведено на 
4 февруари 2011 г., Европейският съвет 
подкрепи концепцията за обща 
стратегическа рамка за финансиране от 
Съюза на научните изследвания и 
иновациите, за да се повиши 

(4) На заседанието си, проведено на 
4 февруари 2011 г., Европейският съвет 
подкрепи концепцията за обща 
стратегическа рамка за финансиране от 
Съюза на научните изследвания и 
иновациите, за да се повиши 
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ефективността на това финансиране на 
национално и съюзно равнище, и 
призова Съюза бързо да се отстранят 
оставащите пречки за привличане на
таланти и инвестиции с оглед до 
2014 г. да се завърши изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство и да се постигне 
действителен единен пазар за знания, 
научни изследвания и иновации.

ефективността на това финансиране на 
национално и съюзно равнище и 
призова Съюза бързо да се отстранят 
оставащите пречки за привличане на
талантливи жени и мъже и 
инвестиции с оглед до 2014 г. да се 
завърши изграждането на европейското 
научноизследователско пространство и 
да се постигне действителен единен 
пазар за знания,научни изследвания и 
иновации.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Опростяването е основна цел на
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение.
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, а също така да е отворена за нови 
участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата.
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за намаление 
на грешките от финансов характер.

(15) Опростяването е основна цел на
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение.
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, а също така да е отворена за
пълния потенциал и високите научни 
постижения на нови талантливи
участници, както мъже, така и жени 
от цяла Европа, с оглед увеличаването 
на дела на жените, участващи във 
финансирани от ЕС програми за 
научни изследвания и иновации, тъй 
като тя обединява в обща стратегическа 
рамка пълната гама от мерки за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите, включително оптимизиран 
набор от форми за подкрепа, и използва 
правила за участие с принципи, които са 
приложими за всички действия по 
програмата. Опростените правила за 
финансиране следва да понижат 
административните разходи и ще 
допринесат за намаление на грешките от 
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финансов характер.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Въпросът за равенството между 
половете следва да присъства в три 
приоритета на „Хоризонт 2020“: 
високи постижения в научната 
област, водещи позиции в 
промишлеността и обществени 
промени, както и във всички 
набелязани предизвикателства пред 
обществото като ос, интегрирана 
към фундаменталните научни 
изследвания и 
научноизследователските дейности, 
както и към човешките ресурси. 
Признакът пол следва да бъде отразен 
и в разпределението на средствата 
чрез използването на свързани с пола 
показатели с цел по-балансирано 
участие на жените във 
финансираните от ЕС научни 
изследвания.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) В училище следва да бъдат 
организирани програми за повишаване 
на осведомеността и информиране, за 
да се насърчават момичетата да се 
ориентират към научни 
специалности, които все още твърде 
често са „запазена територия“ за 
момчетата.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По 
същество програмите следва да се 
изготвят в тясна връзка със 
заинтересованите страни от всички 
засегнати сектори и следва да се 
предвиди достатъчна гъвкавост за 
реагиране на нови тенденции на 
развитие. По време на изпълнението на
„Хоризонт 2020“ непрекъснато следва 
да се ползват външни експерти за 
консултации, също и чрез съответните 
структури като европейските 
технологични платформи, инициативите 
за съвместно планиране и европейските 
партньорства за иновации.

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на гражданите, 
обществото, политиката, науката и 
технологиите, промишлеността. 
Програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка с всички заинтересовани
страни от всички засегнати сектори, 
включително представители на 
научната общност, изследователи от 
мъжки и женски пол, публичния 
сектор, организации на гражданското 
общество, които работят в 
областта на равенството между 
половете и правата на жените и 
МСП. Следва да се предвиди 
достатъчна гъвкавост за реагиране на 
нови тенденции на развитие. По време 
на изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации по 
балансиран начин, също и чрез 
съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации, 
при което обаче се гарантира, че се 
избягват конфликти на интереси.
Ангажиментът към интегрирането 
на принципа на равенство между 
половете във всички политики на 
Съюза следва да бъде надлежно 
спазван при политическото 
обосноваване, планирането и 
оценката на проектите.

Изменение 9
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза.
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза.
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници от мъжки и 
женски пол, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Все още съществува „стъклен 
таван“ за жените, които желаят да 
градят кариера в областта на 
науката и научните изследвания, 
жените са в значителна степен по-
слабо представени в някои 
дисциплини като инженерните науки 
и технологиите и не се наблюдава 
тенденция към намаляване на 
разликите в заплащането между 
жените и мъжете. Ето защо 
„Хоризонт 2020“ следва да коригира 
неравновесията в участието на 
жените учени във всички етапи на 
кариерното развитие в 
изследователската област и в 
отделните сфери на научни 
изследвания.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се преследва равенство между мъжете 
и жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както 
на жените, така и на мъжете 
изследователи, и измерението на пола 
се включи в съдържанието на проекти 
с цел да се подобри качеството на 
научноизследователската работа и да 
се стимулират иновациите.
Дейностите следва да са насочени и 
към прилагането на принципите за 
равенство между мъжете и жените 
съгласно членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да се 
преследва равенство между мъжете и 
жените в научните изследвания и 
иновациите, като се установят и 
отстранят основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както на 
жените, така и на мъжете изследователи
по отношение на професионализъм и 
умения и измерението на пола се 
включи в съдържанието на проекти, 
изпълнението и оценката, 
набирането на персонал и състава на 
изследователските групи, както и 
финансирането с цел да се подобри 
качеството на научноизследователската 
работа и да се стимулират иновациите, 
така че европейските икономики да 
станат по-конкурентоспособни и 
динамични. Дейностите следва да са 
насочени и към прилагането на 
принципите за равенство между мъжете 
и жените съгласно членове 2 и 3 от 
Договора за Европейския съюз и член 8 
от ДФЕС.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“ следва да 
преодолеят всички пречки, 
произтичащи от феномена „стъклен 
таван“, които са причина за 
недостатъчното представителство 
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на жените изследователи на водещи 
позиции в областта на научните 
изследвания и иновациите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23 б) „Хоризонт 2020“ следва да се 
стреми към намиране на справедливо 
равновесие между финансирането на 
научни проекти, ръководени както от 
жени, така и от мъже 
изследователи.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 23 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23 в) „Хоризонт 2020“ следва да 
насърчава участието на жените във 
всички европейски научни 
изследвания, проекти и научни 
дисциплини, не само в консултантски 
групи и сред оценителите, но също 
така и във всички структури, 
свързани с „Хоризонт 2020“ (EIT, 
ERC, Съвместния изследователски 
център (СИЦ), ръководни групи, групи 
на високо равнище, експертни групи и 
т.н.), както и в университети и 
научноизследователски институции.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи.
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии.
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични права и 
основните права на човека. Следва да 
се вземат под внимание становищата на 
европейската група за етика в науката и 
новите технологии, както и 
становището на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права 
и Европейския институт за 
равенство между половете. При 
научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
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взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие, и основния 
приоритет за равенство между 
половете.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Важно е също да се осигури 
надеждно финансово управление на
„Хоризонт 2020“ и нейното изпълнение 
по възможно най-ефективния и удобен 
за потребителите начин, като 
същевременно се осигури правна 
сигурност и достъпност на програмата 
за всички участници. Необходимо е да 
се осигури съответствие с 
Регламент (ЕС) № ХХХХ/2012 г. [нов 
Финансов регламент] и с изискванията 
за опростяване и по-добро регулиране.

(34) Важно е също да се осигури 
надеждно финансово управление на
„Хоризонт 2020“ и нейното изпълнение 
по възможно най-ефективния и удобен 
за потребителите начин, като 
същевременно се осигури правна 
сигурност и достъпност на програмата 
за всички участници. Държавите 
членки и Комисията трябва да 
гарантират, че перспективата, 
свързана с пола, и равенството между 
жените и мъжете са включени в 
дейностите и във всички етапи на 
подготовка, програмиране, 
изпълнение, наблюдение и оценка с 
методите на оценка на бюджета за 
равенство между половете. 
Необходимо е да се осигури 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
ХХХХ/2012 г. [нов Финансов 
регламент] и с изискванията за 
опростяване и по-добро регулиране.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Свързана с пола перспектива 
следва да бъде цялостно включена в 
правилата за участие и 
разпространение на „Хоризонт 2020 
— рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.)“.

Изменение 19

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 
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.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на равенство 
между половете, знания и иновации, 
чрез привличане на достатъчно 
допълнителни средства за финансиране 
на научноизследователската, развойната 
и иновационната дейност и използване 
на пълния потенциал и високите 
научни постижения на всички 
европейски учени, включително 
жените учени. 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.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Програмата „Хоризонт 2020“ има 
като една от приоритетните си цели 
увеличаването на участието на 
жените в сектора на научните 
изследвания и иновациите 
посредством осъществяването на 
информационни кампании, насочени 
към насърчаването на обучението на 
жените в сферата на научното 
образование и към онагледяване на 
професионалните възможности, 
които се предоставят в сектора на 
научноизследователската и 
развойната дейност.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 б) „Хоризонт 2020“ насърчава 
равенството между половете чрез 
подкрепа на промени в организацията 
на научноизследователските 
институции, както и в 
съдържанието и проектирането на 
научноизследователските дейности. 
Темата за пола е третирана като 
въпрос с междусекторно значение с 
цел да се коригират неравновесията 
между жените и мъжете, както и да 
се включи в планирането и 
съдържанието на научните 
изследвания и иновациите измерение, 
свързано с пола. Икономическите и 
социалните различия между жените 
и мъжете следва да бъдат 
достатъчно отразени при 
проектирането, съдържанието и 
изпълнението на 
научноизследователските програми. 
Следва да се отдели необходимото 
внимание за гарантиране на по-голямо 
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участие на жени учени в научните 
изследвания и в процеса на 
изследователска политика.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „Хоризонт 2020“ подчертава 
важността на насърчаването на 
областите на научни изследвания, в 
които няма разделяне по полов 
признак. „Хоризонт 2020“ се стреми, 
чрез университетите, институциите 
на Съюза и държавите членки, да 
насърчава както науката като 
област на интерес от страна и на 
двата пола от ранните етапи на 
образованието, така и превръщането 
на образа на жените изследователи в 
пример за подражание. Чрез 
просветителски кампании „Хоризонт 
2020“ предоставя информация 
относно изискванията, необходими за 
професията изследовател и 
наличните възможности в областта 
на научните изследвания.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii a) зачита принципите на 
недискриминация, равенство между 
половете и равни възможности;

Изменение 24
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо равнище
от широк кръг сектори и с различна 
квалификация и опит, (включително 
представители на гражданското 
общество); структури за водене на 
диалог, създадени по силата на 
международни споразумения в областта 
на науката и технологиите; дейности с 
перспективна насоченост; целеви 
публични консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се осъществяват
сериозни научни изследвания и 
иновации. По-специално, включени са 
дейности за насърчаване на 
балансираното представителство на 
мъжете и жените в 
научноизследователските екипи и 
адекватно включване на анализ на 
свързаните с пола въпроси в 
научноизследователското 
съдържание. В състава на 
консултативните съвети се търси 
равновесие между половете.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Важно е свързаното с пола 
измерение в областта на научните 
изследвания и иновациите да се 
разглежда като неразделна част от 
предложенията, за да се гарантира 
най-високо равнище на научно 
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качество. „Хоризонт 2020“ 
гарантира, че свързаното с пола 
измерение е надлежно взето под 
внимание в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите 
на всички етапи от процеса, от 
определянето на приоритетите до 
формулирането на поканите за 
представяне на предложения, 
оценката и наблюдението на 
програмите и проектите, както и при 
преговорите и споразуменията.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 б) Следва да бъде отделено 
необходимото внимание за 
гарантиране на балансираното 
представителство на жените и 
мъжете в групите от независими 
експерти и в консултативните групи 
на високо равнище, създадени от 
Комисията.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по
„Хоризонт 2020“ и между тях се
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 

1. В рамките на приоритетите по
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; широкото 
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икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

сътрудничество между научните 
изследвания, органи от обществения 
сектор, гражданското общество и 
бизнеса, социалните, икономическите и 
хуманитарните науки; функционирането 
и завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; постигането на 
равновесие между половете,
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия, особено 
сред младите жени; и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените, с особено 
внимание към жените изследователи.
Всяка работна програма съдържа 
специален раздел, който описва 
действията, предвидени за 
преодоляване на неравновесието 
между половете и включване на 
свързано с пола измерение. Това се 
отразява и на проектно равнище в 
рамките на разпоредбите на 
споразуменията за безвъзмездна 
помощ.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Като се вземе предвид ниската 
степен на участие на жени 
изследователи в Седмата и Шестата 
рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие 
(FP7 и FP6), „Хоризонт 2020“ решава 
този проблем чрез предоставяне на 
равни възможности за професионално 
развитие както за мъжете, така и за 
жените изследователи, с акцент 
върху тяхната мобилност и 
начините за съвместяване на 
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семейния и професионалния живот.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се гарантира
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите.

1. При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
равенството между половете и 
ефективното поощряване на 
измерението на пола в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите и 
във всички етапи от жизнения цикъл 
на проектите: проектиране, 
предложение, оценка , проектно 
управление, наблюдение, както и 
равновесие между половете във 
всички програми, в комисиите за 
оценка, в експертните и 
консултативните групи и във всеки 
орган за вземане на решения, 
съществуващ или създаден за нейното 
изпълнение, като се улеснява 
достъпът на жените до образование 
и до професии в областта на науката, 
и така се създават възможности за 
тяхното по-добро кариерно развитие 
във всички сфери на научните 
изследвания и иновациите. С оглед на 
това ще бъдат определени цели и ще 
бъдат разработени и предприети 
ефективни планове за постигането на 
тези цели.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) С оглед постигането на това, 
следните действия следва да бъдат 
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задължителни:
1. предвиждането на равновесието 
между половете като критерий при 
оценката на проекти:  който следва 
да бъде разгледан в достатъчна 
степен при изготвянето на проекта. 
С оглед на това в структурата следва 
да бъде въведен минимален праг по 
отношение на състава, 
координаторите и ръководителите 
на екипи на изследователската група.
2. насърчаване и наблюдение на 
обучението на оценители и експерти: 
ако равновесието между половете е 
задължителен критерий, обучението 
по този специфичен въпрос за тези, 
които ще трябва да оценяват 
проектите, е от особена важност и 
следва да бъде задължително.
3. насърчаване на лидерството на 
жените в науката и научните 
изследвания чрез:
а) наблюдение на женското 
присъствие на ключови позиции за 
вземане на решения в 
научноизследователските 
институции и центрове;
б) създаване на база данни и системно 
разпространяване на информация 
относно изявените жени 
изследователи с цел насърчаване на 
видимостта им и създаване на 
примери за подражание за по-
младите поколения;
в) гарантиране, че критериите за 
повишение в научните и 
научноизследователските 
институции са прозрачни и 
справедливи и в съответствие с 
изискванията на принципа за 
равенство между половете;
г) насърчаване на политики за 
хармонично съчетаване на 
професионалния и семейния живот за 
жените учени и подкрепа за схеми за 
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мобилност за жените изследователи; 
въпросите, свързани с условията за 
отпуск по майчинство и бащинство 
следва да бъдат анализирани, за да 
позволят постигането на добър 
баланс между работа и личен живот 
при научноизследователската 
дейност, като запазват 
привлекателността на подобни 
работни места за жените учени;
д) наблюдаване на кариерното 
развитие и заплащането с цел да се 
избягват свързани с пола различия в 
заплащането.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 б) Когато е целесъобразно, 
„Хоризонт 2020“ гарантира, че 
измерението на пола е надлежно 
разгледано в проекти, свързани с 
научни изследвания и иновации, по-
специално по отношение на услуги и 
продукти за крайни потребители, в 
съдържанието на всички етапи на 
процеса, от определянето на 
приоритетите до формулирането на 
поканите за представяне на 
предложения, оценката и 
мониторинга на програмите и 
проектите, както и при преговорите 
и споразуменията.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 в (нов)



AD\913256BG.doc 23/52 PE489.559v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 в) В контекста на „Хоризонт 2020“ 
по-специално внимание се обръща на 
съблюдаването на принципите на 
професионалното равенство, 
равенството в заплащането и 
кариерното развитие. За тази цел 
всяка година се прави допитване до 
представители на работниците в 
предприятия, които се ползват от 
финансиране на Съюза, относно 
положението с оглед равенството 
между половете и възможните мерки 
при възникнали случаи на 
неравновесие. Освен това се иска, в 
случай че случаите на неравенство се 
окажат трайна тенденция, и след 
като на предприятието е било 
припомнено за задълженията му, 
гореспоменатата помощ да може да 
бъде оттеглена.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 г) При „Хоризонт 2020“ се 
гарантира ефективното поощряване 
на равновесието между половете във 
всички програми, в комисиите за 
оценка, в експертните и 
консултативните групи, както и във 
всеки орган за вземане на решения, 
съществуващ или създаден за 
изпълнение на програмата.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства.

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността или ефективно да се 
справят с глобалните обществени 
предизвикателства, с по-специално 
внимание към съществуващите 
неравенства между половете.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, при които 
действия на регионално, национално 
или международно равнище се 
осъществяват съвместно в рамките на 
Съюза.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор,
включително гражданското 
общество, при които действия на 
регионално, национално или 
международно равнище се осъществяват 
съвместно в рамките на Съюза.

Изменение 36

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 

в) подкрепа за целите на външната 
политика на Съюза и политиката му за 
развитие, допълвайки външни програми 
и програми за развитие, както и 
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и програми за развитие. международните ангажименти, като 
например постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие и 
основния приоритет за равенство 
между половете.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейностите за разпространение на 
информация и за комуникации са 
неразделна част от всички дейности, 
подпомагани от „Хоризонт 2020“.

2. Дейностите за разпространение на 
информация и за комуникации са 
неразделна част от всички дейности, 
подпомагани от „Хоризонт 2020“, и 
следва да включват в достатъчна 
степен измерението на пола, като 
подчертават положителната роля и 
приноса на жените учени за научните 
изследвания и иновациите. Всички 
дейности за разпространение на 
информация и за комуникации 
включват измерение на пола и са 
предхождани от анализ на основата 
на пола.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени;

a) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени;
значимостта на по-голямото участие 
на жените в науката следва да бъде 
насърчавана и целта за постигане на 
равновесие между половете в 
областта на 
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научноизследователската дейност 
следва да бъде разглеждана като 
утвърждаване на принципа на 
социалното равенство и основно 
средство за пълното използване на 
съществуващия научен потенциал в 
обществото;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) дейности за комуникация и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към гарантиране на 
видимостта на жените, активни в 
областта на научните и 
технологичните изследвания 
(например реклами, вестници, радио, 
интернет) и създаване в обществото 
на положителен образ на жените 
учени;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а б) кампании за преодоляване на 
стереотипите, свързани с пола, в 
науката като цяло и по-специално в 
дейностите по иновации и научни 
изследвания;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Системата за контрол гарантира 
подходящ баланс между доверието и 
контрола, като се вземат предвид 
административните и другите разходи 
за контрол на всички равнища, така че 
да могат да бъдат постигнати целите на
„Хоризонт 2020“ и да се осигури 
нейната привлекателност за най-добрите 
изследователи и най-иновативните 
предприятия.

2. Системата за контрол гарантира 
подходящ баланс между доверието и 
контрола, като се вземат предвид 
административните и другите разходи 
за контрол на всички равнища, така че 
да могат да бъдат постигнати целите на
„Хоризонт 2020“ и да се осигури 
нейната привлекателност за най-добрите 
изследователи, независимо от пола, и 
най-иновативните предприятия.

Изменение 42

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 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

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 и показатели по 
междусекторни теми, като например
въпроси, свързани с пола, устойчивост 
и изменение на климата, включително 
информация за размера на разходите във 
връзка с климата.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) приноса на Европейския институт за 
иновации и технологии и на общностите 
за знания и иновации по приоритета
„Обществени предизвикателства“ и за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 

iii) приноса на Европейския институт за 
иновации и технологии и на общностите 
за знания и иновации по свързаните с 
пола цели и приоритета „Обществени 
предизвикателства“ и за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
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на „Хоризонт 2020“. промишлените технологии“ на
„Хоризонт 2020“.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на балансираното участие на жени и 
мъже. Освен това при оценяването се 
отчита приносът на мерките по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на балансираното участие на жени и 
мъже и включване на свързаното с 
пола измерение в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите.
В допълнение, оценката следва да 
взема предвид постигнатото 
равновесие между половете в 
органите за вземане на решения, 
комисиите и консултативните 
съвети, свързаното с пола измерение в 
процесите, участието и 
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разпределението на ресурсите. Освен 
това при оценяването се отчита 
приносът на мерките по приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, и резултатите по 
дългосрочното въздействие на 
предходните мерки.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените във въведението на 
приложение І към настоящия регламент 
показатели за изпълнението за общите 
цели и за Европейския институт за 
иновации и технологии, както и за 
конкретните цели, установени в
специфичната програма, образуват 
заедно със съответното изходно 
положение минималната основа за 
оценяване на степента, в която са 
постигнати целите на „Хоризонт 2020“.

2. Посочените във въведението на 
приложение І към настоящия регламент 
показатели за изпълнението за общите 
цели и за Европейския институт за 
иновации и технологии, както и за 
конкретните цели, установени в 
специфичната програма, образуват 
заедно със съответното изходно 
положение минималната основа за 
оценяване на степента, в която са 
постигнати целите на „Хоризонт 2020“.
Свързаните с пола показатели се 
добавят като показатели за оценка 
на изпълнението и използват 
наличните статистически 
инструменти и методология като 
„She figures“: статистически данни и 
показатели относно равенството 
между половете в областта на 
науката, публикувани от Генерална 
дирекция „Изследвания и иновации“ 
на всеки три години. „She figures“ се е 
превърнал в относим и признат 
източник на показатели и следва да 
бъде публикуван веднъж на две години.

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 7 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) чрез привлекателно и гъвкаво 
финансиране от Европейския 
научноизследователски съвет (ERC) въз 
основа на конкуренция в рамките на 
целия Съюз да се даде възможност на 
подбрани талантливи изследователи с 
творчески дух и на техните екипи да 
работят по най-перспективните 
направления за разширяване на 
научните познания;

a) чрез привлекателно и гъвкаво 
финансиране от Европейския 
научноизследователски съвет (ERC) въз 
основа на конкуренция в рамките на 
целия Съюз да се даде възможност на 
подбрани талантливи изследователи с 
творчески дух и на техните екипи, 
независимо от пола им, да работят по 
най-перспективните направления за 
разширяване на научните познания;

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се внедряват бъдещи и 
нововъзникващи технологии в подкрепа 
на съвместните научни изследвания с 
оглед да се разширява капацитетът на 
Европа за авангардни иновации, 
променящи модела. Това създава 
благоприятни условия за съвместна 
работа между различни научни 
дисциплини по принципно нови, 
високорискови идеи, ускорява 
развитието в най-перспективните 
нововъзникващи области на науката и 
технологиите и спомага за 
структуриране на съответните научни 
общности на съюзно равнище;

б) да се внедряват бъдещи и 
нововъзникващи технологии в подкрепа 
на съвместните научни изследвания и 
ориентирани към потребителите, 
чувствителни към половете 
технология и иновации с оглед да се 
разширява капацитетът на Европа за 
авангардни иновации, променящи 
модела. Това създава благоприятни 
условия за съвместна работа между 
различни научни дисциплини по 
принципно нови, високорискови идеи, 
ускорява развитието в най-
перспективните нововъзникващи 
области на науката и технологиите и 
спомага за структуриране на 
съответните научни общности на 
съюзно равнище;

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 7 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез дейностите по инициативата
„Мария Кюри“ да се предоставя 
отлично и иновативно обучение на 
изследователи, както и привлекателни 
възможности за професионално 
израстване и обмен на знания 
посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност, за да са 
максимално подготвени за справяне със 
сегашни и бъдещи обществени 
предизвикателства;

в) чрез дейностите по инициативата
„Мария Кюри“ да се предоставя 
отлично и иновативно обучение на 
изследователи, както и привлекателни 
възможности за професионално 
израстване и обмен на знания 
посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност, за да са 
максимално подготвени за справяне със 
сегашни и бъдещи обществени 
предизвикателства; Програмите за 
мобилност гарантират ефективни 
равни възможности за жените и 
мъжете и включват специфични 
мерки за отстраняване на пречките 
пред мобилността на жените 
изследователи.

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Присъщо на дейностите е, че те са с 
перспективна насоченост, изграждат 
компетентност в дългосрочен план, 
съсредоточени са върху научни 
дисциплини, технологии, изследователи 
и иновации от следващото поколение и 
предоставят подкрепа за млади таланти 
от целия Съюз и асоциираните държави, 
както и в световен мащаб. Тъй като 
инициативите за тези дейности идват от 
научните среди, а механизмите за 
финансирането се предлагат до голяма 
степен от самите изследователи, т.е. 
подход „отдолу нагоре“, европейската 
научна общност ще играе важна роля в 
определянето на следваните по 
програмата направления на научните 
изследвания.

Присъщо на дейностите е, че те са с 
перспективна насоченост, изграждат 
компетентност в дългосрочен план, 
съсредоточени са върху научни 
дисциплини, технологии, изследователи 
и иновации от следващото поколение и 
предоставят подкрепа за млади таланти 
от целия Съюз и асоциираните държави, 
както и в световен мащаб, с оглед 
повишаване на участието на жени с 
изследователски талант и 
използването на пълния потенциал и 
високи научни постижения на 
жените учени за благото на 
европейската икономика и общество.
Тъй като инициативите за тези дейности 
идват от научните среди, а механизмите 
за финансирането се предлагат до 
голяма степен от самите изследователи, 
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т.е. подход „отдолу нагоре“, 
европейската научна общност ще играе 
важна роля в определянето на 
следваните по програмата направления 
на научните изследвания.

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 10 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и
преработка, както и космическите 
технологии. Надлежно се вземат 
предвид потребностите на 
ползвателите и свързаното с пола 
измерение във всички тези области. 
Ударението ще се постави върху 
взаимодействието и конвергенцията 
между различните технологии;

Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 14 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) действия във връзка с климата,
включително свързаните с пола 
аспекти на изменението на климата, 
околна среда, ресурсна ефективност и
съхранение, устойчиво използване на
суровини;
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Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 14 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества.

е) равнопоставени, приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества.

Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 54
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Предложение за регламент
Приложение I - параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работата по конкретната цел
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ включва и дейност за 
„премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
стимулиране на високи постижения в 
по-слабо развитите региони на Съюза.

Работата по конкретната цел
„Равнопоставени, приобщаващи,
иновативни и сигурни общества“ 
включва и дейности, насочени към 
насърчаване на равновесието между 
половете и включване на свързаното с 
пола измерение в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите и 
към „премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
стимулиране на високи постижения в 
по-слабо развитите региони на Съюза.

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга важна част от проблема е, че в 
много европейски държави публичният 
сектор все още не предлага достатъчно 
привлекателни условия за най-добрите 
изследователи. На талантливи млади 
научни работници може да се наложи да 
чакат дълги години за придобиването на 
самостоятелност в своите изследвания.
Това води до драстично разпиляване на 
европейския научноизследователски 
потенциал, тъй като се забавя появата на 
следващото поколение научни 
работници, които внасят нови идеи и 
енергия, и отлични млади изследователи 
в началото на своята кариера се 
подтикват да търсят професионално 
израстване другаде.

Друга важна част от проблема е, че в 
много европейски държави публичният 
сектор все още не предлага достатъчно 
привлекателни условия за най-добрите 
изследователи. На талантливи млади 
научни работници може да се наложи да 
чакат дълги години за придобиването на 
самостоятелност в своите изследвания.
Това води до драстично разпиляване на 
европейския научноизследователски 
потенциал, тъй като се забавя появата на 
следващото поколение научни 
работници, които внасят нови идеи и 
енергия, и отлични млади изследователи 
в началото на своята кариера се 
подтикват да търсят професионално 
израстване другаде. Особено внимание 
следва да бъде отделяно на жените 
научни изследователи, които 
представляват едва 18 % от 
изследователите с най-висока степен, 
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като за сравнение в САЩ те са 27 %, 
като в същото време 60 % от 
завършилите университет в Европа 
са жени. Следва да се обърне внимание 
на преодоляването на 
пристрастността въз основа на пола 
при набирането на 
научноизследователски кадри и на 
оказването на подкрепа за кариерното 
развитие на жените научни 
изследователи.

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това съчетанието от посочените 
фактори затвърдява относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти. Способността на 
системата в САЩ да предлага на 
отделния научен работник повече 
ресурси и по-добри перспективи за 
професионално израстване обяснява 
защо тя продължава да привлича най-
добрите изследователи от цял свят, 
включително десетки хиляди от 
Европейския съюз.

Освен това съчетанието от посочените 
фактори затвърдява относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти. Способността на 
системата в САЩ да предлага на 
отделния научен работник повече 
ресурси и по-добри перспективи за 
професионално израстване обяснява 
защо тя продължава да привлича най-
добрите изследователи, както мъже, 
така и жени, от цял свят, включително 
десетки хиляди от Европейския съюз.

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският научноизследователски 
съвет (ERC) беше създаден, за да се
предоставят на най-добрите европейски 
изследователи — жени и мъже, нужните 
им ресурси за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в световен 

Европейският научноизследователски 
съвет (ERC) беше създаден, за да се 
предоставят на най-добрите европейски 
изследователи — жени и мъже, нужните 
им ресурси за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в световен 
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мащаб, като на общоевропейска 
конкурентна основа се финансират 
отделни екипи. Той функционира 
самостоятелно: независим научен съвет, 
съставен от най-реномирани и вещи 
учени, инженери и преподаватели, 
определя общата научна стратегия и има 
пълна свобода за вземането на решения 
относно характера на научните 
изследвания, които да бъдат 
финансирани. Тези основни 
характеристики на ERC гарантират 
ефективността на неговата научна 
програма, качеството на действията му 
и на процеса на партньорска оценка, 
както и доверието на научната общност 
в него.

мащаб, като на общоевропейска 
конкурентна основа се финансират 
отделни екипи. Той функционира 
самостоятелно: независим научен съвет, 
съставен от най-реномирани и вещи 
учени, инженери и преподаватели, 
определя общата научна стратегия и има 
пълна свобода за вземането на решения 
относно характера на научните 
изследвания, които да бъдат 
финансирани. Тези основни 
характеристики на ERC гарантират 
ефективността на неговата научна 
програма, качеството на действията му 
и на процеса на партньорска оценка, 
както и доверието на научната общност 
в него. ERC ще гарантира, че 
въпросът с пристрастността по 
отношение на пола е разрешен 
подобаващо в процедурите за оценка.

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ERC предоставя финансиране в 
съответствие със следните утвърдени 
принципи. Високите научни постижения 
са единственият критерий за 
отпускането на безвъзмездни средства 
от ERC. ERC функционира на принципа
„отдолу нагоре“ без предварително 
определени приоритети. Право да 
кандидатстват за безвъзмездни средства 
от ERC имат отделни екипи от 
изследователи на всякаква възраст и от 
всяка държава в света, работещи в 
Европа. ERC спомага за установяване на 
сериозна конкуренция в европейски 
мащаб.

ERC предоставя финансиране в 
съответствие със следните утвърдени 
принципи. Високите научни постижения 
са единственият критерий за 
отпускането на безвъзмездни средства 
от ERC. ERC функционира на принципа
„отдолу нагоре“ без предварително 
определени приоритети. Право да 
кандидатстват за безвъзмездни средства 
от ERC имат отделни екипи от 
изследователи на всякаква възраст, пол
и от всяка държава в света, работещи в 
Европа. ERC спомага за установяване на 
сериозна конкуренция в европейски 
мащаб.

Изменение 59
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Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава 
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 
на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 
равнища. Съветът се стреми към 
постигане на баланс по отношение на 
пола в своя състав.

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 

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

трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 
кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равенството между 
половете, високото качество и 
надеждността на заетостта и условията 
за работа плюс признанието са особено 
важни аспекти, които трябва да бъдат 
гарантирани по съгласуван начин в цяла 
Европа. Програмите за мобилност 
съдържат конкретни мерки за 
премахване на пречките пред 
мобилността на жените и 
гарантират действителни равни 
възможности за мъже и жени.

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.
Следва да бъде отделяно особено 
внимание на баланса по отношение на 
половете във връзка с участието.
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Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е чрез привличане на 
допълнителни средства да се увеличи 
количественият и структурният ефект от 
действията по „Мария Кюри“ и да се 
стимулират високите постижения на 
национално равнище в обучението, 
мобилността и кариерното развитие на 
изследователите.

Целта е чрез привличане на
допълнителни средства да се увеличи 
количественият и структурният ефект от 
действията по „Мария Кюри“ и да се 
стимулират високите постижения на 
национално равнище в обучението, 
мобилността и кариерното развитие на 
изследователите. Специално внимание 
следва да се обърне на равенството 
между половете и структурните 
промени.

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните дейности са с помощта на 
механизъм за съфинансиране да се 
насърчават регионални, национални и 
международни организации да създават 
нови програми и в съществуващи 
програми да се въвеждат възможности 
за международно и междусекторно 
обучение, мобилност и кариерно 
развитие. Това ще повиши качеството 
на обучение на изследователите в 
Европа на всички етапи на 
професионално израстване, 
включително на докторантите, ще 
стимулира свободното движение на 
изследователи и разпространение на 
научни знания в Европа, ще спомогне за 
привлекателността на изследователската 
кариера чрез предлагане на открито 
набиране и атрактивни условия за 
работа, и ще подкрепи 
сътрудничеството в научните 

Основните дейности са с помощта на 
механизъм за съфинансиране да се 
насърчават регионални, национални и 
международни организации да създават 
нови програми и в съществуващи 
програми да се въвеждат възможности 
за международно и междусекторно 
обучение, мобилност и кариерно 
развитие. Това ще повиши качеството 
на обучение на изследователите в 
Европа на всички етапи на 
професионално израстване, 
включително на докторантите, ще 
стимулира свободното движение на 
изследователи и разпространение на 
научни знания в Европа, ще спомогне за 
привлекателността на изследователската 
кариера чрез предлагане на открито 
набиране и атрактивни условия за 
работа, и ще подкрепи 
сътрудничеството в научните 
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изследвания и иновациите между 
университети, научноизследователски 
институти и предприятия, както и с 
трети държави и с международни 
организации.

изследвания и иновациите между 
университети, научноизследователски 
институти и предприятия, както и с 
трети държави и с международни 
организации. Следва да бъде отделяно 
особено внимание на баланса по 
отношение на половете във връзка с 
участието.

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Кюри“ и да се повишава 
тяхната ефективност. В този контекст се 
разработват показатели и се анализират 
данни относно мобилността, 
квалификацията и професионалното 
израстване на изследователи, като се 
търсят полезни взаимодействия и тясна 
координация с действията за 
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.
Дейността е насочена и към повишаване 
на информираността за значението и 
привлекателността на изследователската 
кариера и към разпространение на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, подкрепени с действия по
„Мария Кюри“.

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Кюри“ и да се повишава 
тяхната ефективност. В този контекст се 
разработват показатели, разпределени 
по пол, и се анализират данни относно 
мобилността, квалификацията и 
професионалното израстване, както и 
равенството по отношение на пола, 
на изследователи, като се търсят 
полезни взаимодействия и тясна 
координация с действията за 
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.
Дейността е насочена и към повишаване 
на информираността за значението и 
привлекателността на изследователската 
кариера и към разпространение на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, подкрепени с действия по
„Мария Кюри“.

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат 
новаторски проекти и революционни 
решения. Ударението се поставя 
върху научноизследователски, 
развойни, широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на 
прототипи и валидиране на продукти,
произведени от пилотни линии.
Дейностите са предназначени за 
повишаване на промишлената 
конкурентоспособност чрез 
стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират 
повече в научни изследвания и 
иновации.

Подходът интегрира анализа по 
отношение на пола в инженерната 
иновация. Правилното разглеждане 
на анализа, свързан с пола, може да 
доведе до нови продукти, процеси, 
инфраструктура или услуги. То ще 
доведе до дизайн, който насърчава 
човешкото благоденствие, 
включително равенството на 
половете, и до откриване на нови 
пазари и възможности за извършване 
на стопанска дейност чрез 
разработване на технологии, които 
задоволяват нуждите на комплексни 
и разностранни групи от ползватели.
Слепотата по отношение на 
разликите между половете може да 
доведе до пропуснати възможности за 
стопанска дейност, като е възможно 
определени групи хора да бъдат 
пренебрегнати или техните интереси 
да бъдат отчетени по 
незадоволителен начин;
разглеждането на мъжете и жените 
като еднородна група не отчита 
разликите между тях; поставянето 
на прекалено силен акцент върху 
разликите между жените и мъжете 
може да стане причина инженерите 
да пренебрегнат общите черти 
между жените и мъжете;
стереотипизирането в областта на 
дизайна може да доведе до появата на 
непопулярни продукти.

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – подточка 1.1 – подточка 1.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 



PE489.559v02-00 42/52 AD\913256BG.doc

BG

от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации.
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции.
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии.

от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации.
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции.
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение, публично 
управление и равенство между 
половете, например посредством 
социални медии.

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 3 – подточка 3.3 – буква га) (нова)



AD\913256BG.doc 43/52 PE489.559v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Необходимо е повече жени да 
навлизат в научноизследователския 
сектор, но ако тази 
научноизследователска дейност се 
извършва в институции (като 
например университети), тя трябва 
да бъде отворена за търговски 
приложения на знанията, а не само за 
пряко усъвършенстване на 
познанията. Става дума за пазарни 
възможности и за възможности за 
ориентираните към практическо 
приложение продукти да намират 
търговска реализация. Това следва да 
бъде активно насърчавано при всяка 
възможност, тъй като то ще 
предостави толкова необходимата 
помощ за повишаване на 
конкурентоспособността на ЕС.

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Съществуват значителни 
различия по отношение на пола, 
свързани със здравеопазването и 
благосъстоянието, които трябва да 
бъдат разглеждани по подходящ 
начин. Демографските промени, и 
най-вече застаряването на 
населението, имат значително 
полово измерение, като жените 
преобладават сред възрастното 
население и сред лицата, полагащи 
грижи. Необходимо е правилно 
разглеждане през призмата на 
анализа, свързан с пола, и на други 
важни аспекти на демографските 
промени, като например промяната 
на начина на живот, новите семейни 
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структури и ниската раждаемост.

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. Отделя се специално 
внимание на широкото 
сътрудничество между публичните 
органи, научните изследвания, 
гражданското общество и деловите 
среди.

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 1 – подточка 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 

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 
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прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи. Свързаното с 
половете измерение следва да бъде 
интегрирано в горепосочените 
дейности и следва да бъде 
предшествано от анализ въз основа на 
пола.

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 4 – подточка 4.3 –буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

да се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността.

да се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността. Научните изследвания 
следва да отчитат социално-
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икономическите разлики и разликите, 
свързани с пола, в транспортните 
модели. Свързаното с половете 
измерение следва да бъде интегрирано 
в горепосочените дейности и следва 
да бъде предшествано от анализ въз 
основа на пола.

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Изменението на климата и 
последиците от него не са по никакъв 
начин неутрални по отношение на 
пола. Поради специфичните за 
отделните полове роли 
въздействието на жените върху 
околната среда не е същото като 
това на мъжете и техният достъп 
до ресурси и начини за преодоляване и 
приспособяване е силно засегнат от 
дискриминация по отношение на 
доходите, достъпа до ресурси, 
политическата власт, образованието 
и отговорностите в домакинството. 
Начинът на живот на мъжете и 
жените, техните модели на 
поведение и потребление често пъти 
са различни и те оставят различни 
екологични отпечатъци. 
Изменението на климата оказва 
въздействие върху жените и мъжете 
по целия свят. 
Междуправителственият комитет 
по изменението на климата (ІРСС) —
органът на ООН по въпросите на 
климата, стигна до заключението, че 
„въздействието от изменението на 
климата ще се разпространява по 
различен начин сред различните 
региони, поколения, възрастови групи, 
групите с различен доход, професиите 
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и половете”.

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 5 – подточка 5.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 5 – подточка 5.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
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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.

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.
Свързаното с половете измерение 
следва да бъде интегрирано в 
горепосочените дейности и следва да 
бъде предшествано от анализ въз 
основа на пола.

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ПРИОБЩАВАЩИ, ИНОВАТИВНИ 
И СИГУРНИ ОБЩЕСТВА

6. РАВНОПОСТАВЕНИ,
ПРИОБЩАВАЩИ, ИНОВАТИВНИ И 
СИГУРНИ ОБЩЕСТВА

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение 1– част 3 – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване на равенство между 
половете в цяла Европа.
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Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – подточка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – подточка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение 1– част 3 – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване на равенство между 
половете в цяла Европа и във всички 
научноизследователски и 
иновационни дейности, финансирани 
в рамките на „Хоризонт 2020“.
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Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – точка 3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 81

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 5 – точка 3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Създаване на талантливи и 
квалифицирани кадри с 
предприемачески дух чрез образование 
и обучение

в) Създаване на талантливи и 
квалифицирани кадри, както жени, 
така и мъже, с предприемачески дух 
чрез образование и обучение

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – точка 3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и разработва 
нови и иновативни учебни програми за 

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

отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от сложните 
обществени и икономически 
предизвикателства. В анализа на 
нуждите от нови профили се 
интегрира измерението, свързано с 
половете. Ето защо EIT, повече от 
всички останали инструменти на 
„Хоризонт 2020“, ще носи особена 
отговорност за систематично 
насочване към млади талантливи 
жени, за да бъде сложен край на 
разхищението на този талант в 
Европейското изследователско 
пространство (ERA). Също така той 
разглежда образованието и 
обучението по начин, който отчита 
особеностите на половете, тъй като 
обновлението на утрешния научен и 
предприемачески ландшафт ще 
започне на етапа на образованието и 
посредством обучение. И най-накрая, 
той интегрира свързаното с половете 
измерение в нови учебни програми 
като начин за гарантиране на 
ефикасността и качеството на 
обучението и образованието, както и 
измерението на иновациите. За тази
цел EIT ще играе ключова роля в 
насърчаване признаването на нови 
образователни степени и дипломи в 
държавите членки.
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