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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, 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.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите (3) Съюзът е решен да постигне целите 
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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.

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 жените, така и за мъжете 
изследователи, за да извършват 
авангардни научни изследвания и 
иновации от най-високо качество.

Or. en
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Изменение 3

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, 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.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Въпросът за равенството между 
половете следва да присъства в три 
приоритета на „Хоризонт 2020“: 
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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. 
Равенството между половете следва 
да бъде отразено и в разпределението 
на средствата чрез използването на 
показатели за равенство с цел по-
балансирано участие на жените във 
финансираните от ЕС научни 
изследвания;

Or. en

Изменение 5

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 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, 
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. 
Дейностите следва да са насочени и към 
прилагането на принципите за 
равенство между мъжете и жените 
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съгласно членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „Хоризонт 2020“ следва да 
насърчи 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“ 
(Европейския институт за иновации 
и технологии (ЕИИТ), Европейския 
научноизследователски съвет 
(ЕНИС), Съвместния изследователски 
център (СИЦ), ръководни групи, групи 



PE489.559v01-00 8/9 PA\902566BG.doc

BG

на високо равнище, експертни групи и 
т.н.), както и в университети и 
научноизследователски институции.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5а (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 
модел за подражание. Чрез 
просветителски кампании „Хоризонт 
2020“ предоставя информация 
относно изискванията, необходими за 
професията изследовател и 
наличните възможности в областта 
на научните изследвания;

Or. en

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en


