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Изменение 1
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че бързото развитие с 
оглед на създаването на Съюз за 
иновации и пускането в ход на 
европейския пилотен проект в 
областта на социалните иновации 
биха оказали силно въздействие върху 
производителността и биха 
благоприятствали устойчивия 
икономически растеж и разкриването 
на работни места;

1. подчертава, че напредъкът по 
отношение на създаването на съюз за 
иновации, основаващ се на 
координирани инициативи на 
Комисията и на силен ангажимент 
от страна на държавите-членки, ще 
създаде нови възможности за
предприятията, по-специално за 
новаторските малки и средни 
предприятия, ще окаже освен това 
силна подкрепа за разкриването на 
работни места и ще генерира нов и 
устойчив икономически растеж;

Or. en

Изменение 2
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че бързото развитие с 
оглед на създаването на Съюз за 
иновации и пускането в ход на 
европейския пилотен проект в 
областта на социалните иновации 
биха оказали силно въздействие върху 
производителността и биха 
благоприятствали устойчивия 
икономически растеж и разкриването 
на работни места;

1. подчертава, че европейският 
вътрешен пазар оказва положителен 
принос за внедряването на 
иновациите и оттам за растежа и 
разкриването на работни места, като 
насърчава конкуренцията и увеличава 
потенциалното търсене на 
новаторски продукти и услуги;
приветства широкообхватния 
стратегически подход на Комисията, 
който съчетава както 
инструментите, основаващи се на 
търсенето, така и инструментите, 
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основаващи се на предлагането, с 
хоризонталните и секторните 
инструменти;

Or. de

Изменение 3
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че е необходимо 
Комисията да изведе на преден план в 
рамките на Съюза за иновации 
въпросите, които вълнуват 
гражданите, и да участва в открит 
диалог със съответните 
заинтересовани страни, които се 
застъпват за правата на 
гражданите;

Or. en

Изменение 4
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че цел та 3% от БВП да 
се отделят за научноизследователска 
и развойна дейност се състои от дял 
от 2% (частни средства) и дял от 1% 
(публични разходи); отбелязва, че все 
още има сериозни слабости в 
областта на разходите за 
изследвания в рамките на частния 
сектор, които могат да бъдат 
преодолени единствено чрез 
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приспособяване на регулаторната 
среда за предприятията, 
включително МСП; подкрепя по-
специално дейността на Комисията, 
свързана с разработването на нов 
основен показател, базиращ се на 
действителните резултати от 
иновациите, тъй като това би 
предоставило по-ценна информация, 
отколкото измерването на 
резултатите на базата на целеви 
стойности; 

Or. en

Изменение 5
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. приветства намерението на 
Комисията да подобри рамковите 
условия за новаторската дейност на 
предприятията, по-специално по 
отношение на правата върху 
интелектуалната собственост и 
разработването на патента на ЕС;

Or. en

Изменение 6
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че стандартизацията 
също играе важна роля за насърчаване 
на иновациите и за улесняване на 
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достъпа на малките и средните 
предприятия до нови пазари; 
приветства предстоящото 
предложение на Комисията във 
връзка с това и по-специално 
разширяването на обхвата на 
стандартизацията, така че в него да 
се включат и услугите;

Or. en

Изменение 7
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. изразява убеждение, че в Европа 
след кризата всяка една стратегия, 
свързана с единния пазар, следва да се 
формулира с оглед на задълбочаването 
на социалното сближаване, 
осигуряването на интегритета на 
пазара и  подпомагането на 
иновациите; подкрепя инициативата 
на Комисията за европейски пилотен 
проект за социални иновации, който 
гарантира, че новаторските идеи за 
създаването на продукти, услуги и 
стопански модели са свързани със 
социалните потребности на 
гражданите и потребителите в ЕС и 
—  което е по-важно — задоволяват 
тези потребности;

Or. en

Изменение 8
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

1б. счита, че иновациите и 
творчеството са ключови фактори за 
икономическото възстановяване на 
Съюза и че не трябва да се подценява 
значението на преобразуването на 
научните и технологичните 
открития на Съюза в нови стоки и 
услуги; очаква, че в рамките на 
последователните бюджети на 
Съюза Комисията ще отделя 
достатъчно средства за 
научноизследователска и развойна 
дейност, с цел да осигури устойчив 
икономически растеж, нови работни 
места, оптимални социални 
престации и конкурентни 
предимства, от които Европа се 
нуждае, за да изпревари други големи 
световни икономики;

Or. en

Изменение 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подкрепя готовността на 
Комисията да вдъхне нов живот в 
потънала в забвение интелектуална 
собственост; счита, че 
единственият начин да се постигне 
това е чрез създаването на европейски 
фонд за патенти, който ще създава 
групи от патенти посредством 
система от лицензи в полза на 
европейските предприятия, по-
специално новаторските МСП;

Or. en
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Изменение 10
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта малките 
и средните предприятия (МПС) и 
микропредприятията да имат достъп 
до икономически целесъобразно 
финансиране чрез разширяване на 
възможностите за участие в 
различни новаторски проекти; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме подходящи мерки, за да 
подобри функционирането на 
програмите на ЕС за финансиране чрез 
възнаграждаване на предприятията, 
които насърчават новаторските 
проекти;

2. подчертава необходимостта бързо 
развиващите си и новаторски малки и 
средни предприятия (МПС) да имат 
достъп до икономически целесъобразно 
финансиране чрез осигуряване на 
наличието на схеми за гарантиране 
на кредитите и на заемите; счита, че 
е необходимо да се предостави 
допълнителна подкрепа за 
съществуващите програми на 
национално равнище и на равнището 
на ЕС, и подкрепя важната роля, 
която изпълняват заемите за 
малките и средните предприятия, 
отпускани от ЕИБ; подчертава 
необходимостта от усъвършенстване 
на европейския пазар за рисков 
капитал чрез създаване на нови 
инвестиционни стимули за частните 
инвеститори, премахване на 
пречките пред трансграничното 
функциониране на фондовете за 
рисков капитал и улесняване на 
регистрирането на новаторските 
предприятия на фондовите борси;
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме подходящи мерки, за да 
подобри функционирането на 
програмите на ЕС за финансиране чрез 
опростяване на сложните 
административни процедури и 
предоставяне на допълнително 
финансиране, по-специално за 
Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации;

Or. de
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Изменение 11
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта малките и 
средните предприятия (МПС) и 
микропредприятията да имат достъп до 
икономически целесъобразно 
финансиране чрез разширяване на 
възможностите за участие в различни 
новаторски проекти; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
подходящи мерки, за да подобри 
функционирането на програмите на ЕС 
за финансиране чрез възнаграждаване 
на предприятията, които насърчават
новаторските проекти;

2. подчертава необходимостта малките и 
средните предприятия (МПС) и 
микропредприятията да имат достъп до 
икономически целесъобразно 
финансиране чрез разширяване на 
възможностите за участие в различни 
новаторски проекти; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
подходящи мерки, за да подобри 
функционирането на програмите на ЕС 
за финансиране, по-специално по 
отношение на избора на подходящите 
предприятия, и да улесни достъпа за 
малките и средните предприятия и 
микропредприятията, които 
прилагат новаторски подходи;

Or. de

Изменение 12
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта малките и 
средните предприятия (МПС) и 
микропредприятията да имат достъп до 
икономически целесъобразно 
финансиране чрез разширяване на 
възможностите за участие в различни 
новаторски проекти; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
подходящи мерки, за да подобри 

2. подчертава необходимостта от 
подобряване, стимулиране и 
обезпечаване на финансирането на 
научните изследвания, развойната 
дейност и иновациите в ЕС; 
подчертава по-специално 
необходимостта малките и средните 
предприятия (МПС) и 
микропредприятията да имат достъп до 
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функционирането на програмите на ЕС 
за финансиране чрез възнаграждаване 
на предприятията, които насърчават 
новаторските проекти;

икономически целесъобразно 
финансиране чрез разширяване на 
възможностите за участие в различни 
новаторски проекти; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
подходящи мерки, за да подобри 
функционирането на програмите на ЕС 
за финансиране чрез възнаграждаване 
на предприятията, които насърчават 
новаторските проекти; изразява 
съжаление във връзка с липсата на 
финансиране за вече приети важни 
инструменти за научни изследвания, 
иновации и развойна дейност, 
например за стратегическия план за 
енергийните технологии;

Or. en

Изменение 13
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. изразява съжаление, че научните 
работници все още се сблъскват с 
пречки във връзка със свободното 
движение на работниците, например 
с проблеми, свързани с 
възможностите за прехвърляне на 
пенсионните права; подчертава 
необходимостта от разработване на 
система, която активно да насърчава 
мобилността на научните работници 
и учените между европейските 
университети и академични 
центрове; подчертава, че това би 
насърчило обмена на познания и би 
оказало силно благотворно влияние по 
отношение на иновациите и 
създаването на основана на знанието 
икономика в Европа; 



AM\859447BG.doc 11/31 PE458.836v02-00

BG

Or. en

Изменение 14
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. призовава в пилотните европейски 
партньорства за иновации в 
областта на активния и здравословен 
начин на живот на възрастните хора 
да се обхванат всички съответни 
области на политиката на 
равнището на ЕС, по-специално 
защитата на потребителите и 
информационните политики, като по 
този начин се оказва всестранен 
принос за постигането на общата цел 
на партньорствата да се предостави 
възможност на гражданите към 2020 
г. да водят в продължение на по-дълго 
време активен и самостоятелен 
начин на живот в добро здравословно 
състояние; 

Or. en

Изменение 15
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. категорично се застъпва за 
приемането на план за действие за 
иновации в областта на околната 
среда, насочен към МСП и 
микропредприятията в градските и 
селските райони, в рамките на който 

3. отчита, че хармонизирането на 
разпоредбите относно продуктите на 
вътрешния пазар, например в 
областта на екологичните иновации, 
е важна предпоставка за 
внедряването на новаторските 
продукти; призовава Комисията в 
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те ще наемат на работа млади хора; своите оценки на въздействието да 
извърши подробна оценка на 
въздействието на допълнителната 
хармонизация на екологичните 
иновации в сферата на 
конкурентоспособността, работните 
места и околната среда и да вземе 
предвид потребностите на малките и 
средните предприятия;

Or. de

Изменение 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. категорично се застъпва за 
приемането на план за действие за 
иновации в областта на околната 
среда, насочен към МСП и 
микропредприятията в градските и 
селските райони, в рамките на който 
те ще наемат на работа млади хора;

заличава се

Or. en

Изменение 17
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. категорично се застъпва за 
приемането на план за действие за 
иновации в областта на околната среда, 
насочен към МСП и 
микропредприятията в градските и 
селските райони, в рамките на който те 

3. категорично се застъпва за 
приемането на план за действие за 
иновации в областта на околната среда, 
насочен към МСП и 
микропредприятията в градските и 
селските райони, в рамките на който те 
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ще наемат на работа млади хора; ще наемат на работа млади хора;
подчертава, че иновациите в 
областта на екологосъобразните 
технологии предоставят 
възможност за ускоряване на прехода 
към по-устойчива икономика и 
благоприятстват създаването на 
работни места, както и че наличието 
на високи стандарти на социална 
защита и защита на околната среда 
и потребителите ще насърчи 
предприятията да полагат усилия в 
тази насока;

Or. en

Изменение 18
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. категорично се застъпва за 
приемането на план за действие за 
иновации в областта на околната среда, 
насочен към МСП и 
микропредприятията в градските и 
селските райони, в рамките на който те 
ще наемат на работа млади хора;

3. категорично се застъпва за 
приемането на план за действие за 
иновации в областта на околната среда, 
насочен към МСП и 
микропредприятията в градските, както
и в селските и отдалечените райони, в 
рамките на който публичният сектор 
ще възложи положителна роля на 
предприятията в разработването на 
новаторски решения по отношение на 
предоставянето на обществени 
услуги;

Or. en

Изменение 19
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. категорично се застъпва за 
приемането на план за действие за 
иновации в областта на околната среда, 
насочен към МСП и 
микропредприятията в градските и 
селските райони, в рамките на който те 
ще наемат на работа млади хора;

3. настоятелно приканва Комисията 
при изготвянето на окончателния 
текст на Акта за единния пазар да 
разгледа възможността за 
интегриране на стратегия за 
създаването на устойчив единен пазар 
въз основа на член 11 от Договора за 
функционирането на ЕС чрез 
развитието на приобщаваща, 
екологосъобразна и основана на знания 
икономика с ниски нива на въглеродни 
емисии, включително мерки за 
активизиране на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите в областта на 
чистите технологии; категорично се 
застъпва за приемането на план за 
действие за иновации в областта на 
околната среда, насочен към МСП и 
микропредприятията в градските и 
селските райони, в рамките на който те 
ще наемат на работа млади хора;

Or. en

Изменение 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите, с цел да се 
увеличат възможностите за участие на 
предприятията във финансирани от ЕС 
проекти;

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите, с цел да се 
увеличат възможностите за участие на 
предприятията във финансирани от ЕС 
проекти; подчертава необходимостта 
от укрепване на способностите на 
МСП по отношение на изготвянето 
на проекти и на предложения, 
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включително техническа помощ и 
подходящи образователни програми;

Or. en

Изменение 21
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на 
програмите на ЕС в областта на 
научните изследвания и иновациите, с 
цел да се увеличат възможностите за 
участие на предприятията във 
финансирани от ЕС проекти;

4. подчертава, че е важно да се 
опростят програмите на ЕС в областта 
на научните изследвания и иновациите 
и да се ограничат бюрократичните 
формалности, свързани с процедурите 
за кандидатстване за безвъзмездни 
средства, с цел да се увеличат 
стимулите за участие на 
предприятията във финансирани от ЕС 
проекти;

Or. de

Изменение 22
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите, с цел да се 
увеличат възможностите за участие на 
предприятията във финансирани от ЕС 
проекти;

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите, с цел да се 
увеличат възможностите за участие на 
предприятията във финансирани от ЕС 
проекти; отбелязва, че опростяването 
на процедурите ще обезпечи 
ефективното и ефикасно използване 
на публичното финансиране и ще 
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предотврати изразходването на 
средства за сложни правила, 
административна тежест и 
несъразмерни проверки;

Or. en

Изменение 23
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите, с цел да се 
увеличат възможностите за участие на 
предприятията във финансирани от ЕС 
проекти;

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на 
административните процедури за 
кандидатстване за участие в 
програмите на ЕС в областта на 
научните изследвания и иновациите, с 
цел да се увеличат възможностите за 
участие на предприятията във 
финансирани от ЕС проекти;

Or. en

Изменение 24
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите, с цел да се 
увеличат възможностите за участие 
на предприятията във финансирани от 
ЕС проекти;

4. подчертава, че е важно да се ускори 
процесът на опростяване на програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите, ако това е 
необходимо, и да се улесни достъпа на
предприятията до финансирани от ЕС 
проекти, които следва да се 
разглеждат като заеми, които следва 
да се изплатят в случай на успех;
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Or. nl

Изменение 25
Mitro Repo

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава значението на 
наличието на добре функциониращ 
патент на Общността за 
създаването на вътрешен пазар за 
научни изследвания и иновации, както 
и значението на стандартизацията 
за разработването на новаторски 
продукти;

Or. en

Изменение 26
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава значението на 
алтернативните източници на 
финансиране за новаторските 
предприятия, извършващи научни 
изследвания и развойна дейност, по-
специално за финансирането на 
проекти, насочени към търговската 
реализация на резултатите от 
научноизследователската и развойна 
дейност в сътрудничество с 
университетите и академичните 
центрове; по-специално подкрепя 
създаването на общоевропейски 
инструменти за рисков капитал, 
обединяващи публични и частни 
инвестиции, с оглед на създаването на 
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по-ефикасна среда за финансиране на 
бързо развиващите се и новаторски 
МСП, и насърчава Комисията да 
работи съвместно с ЕИБ, 
Европейската рамка за оперативна 
съвместимост и експертните органи 
на държавите-членки за 
продължаване на тази дейност, като 
й се отдава приоритетно значение;

Or. en

Изменение 27
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава Комисията да 
подкрепи усилията на публичния сектор 
за прилагане на новаторски подходи, 
като се използват нови технологии и 
процедури и се разпространяват най-
добри практики в областта на 
публичната администрация, което ще 
ограничи бюрократизма и ще поощри 
приемането на насочени към 
гражданите политики;

5. настоятелно призовава Комисията да 
подкрепи усилията на публичния сектор 
за прилагане на новаторски подходи, 
като се използват нови технологии и 
процедури, например в областта на 
електронното управление, и се 
разпространяват най-добри практики в 
областта на публичната администрация, 
което ще ограничи бюрократизма и ще 
поощри приемането на насочени към 
гражданите политики;

Or. de

Изменение 28
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава Комисията да 
подкрепи усилията на публичния сектор 

5. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да подкрепят
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за прилагане на новаторски подходи, 
като се използват нови технологии и 
процедури и се разпространяват най-
добри практики в областта на 
публичната администрация, което ще 
ограничи бюрократизма и ще поощри 
приемането на насочени към 
гражданите политики;

усилията на публичния сектор за 
прилагане на новаторски подходи в 
областта на електронната 
администрация, например 
електронното здравеопазване и 
електронните обществени поръчки, и 
насърчава публичните 
администрации да се възползват в 
пълна степен от новите технологии и 
процедури и да разпространяват най-
добри практики в областта на 
публичната администрация, с цел да 
ограничат бюрократизма и да 
прилагат насочени към гражданите и 
потребителите политики;

Or. en

Изменение 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава Комисията да 
подкрепи усилията на публичния сектор 
за прилагане на новаторски подходи, 
като се използват нови технологии и 
процедури и се разпространяват най-
добри практики в областта на 
публичната администрация, което ще 
ограничи бюрократизма и ще поощри 
приемането на насочени към 
гражданите политики;

5. настоятелно призовава Комисията да 
подкрепи усилията на публичния сектор 
за прилагане на новаторски подходи и 
да постави началото на новата 
научноизследователска програма за 
иновации в публичния сектор в 
рамките на предвидения график, с цел 
да се определят най-добрите
технологии и процедури и да се
разпространяват най-добрите практики 
в областта на публичната 
администрация, което ще ограничи 
бюрократизма и ще поощри приемането 
на насочени към гражданите политики;

Or. it
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Изменение 30
Mitro Repo

Проектостановище
Параграф 5 – алинея 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

подчертава, че е важно публичният 
сектор да даде пример, като насърчи 
трансграничните електронни 
обществени поръчки и засили 
общественото доверие във вътрешния 
цифров пазар; 

Or. en

Изменение 31
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията да изясни съответните 
правила и да предостави възможност на 
всички възлагащи органи да се 
възползват на практика от 
предхождащото търговската реализация 
възлагане на поръчки;

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията да изясни съответните 
правила и да предостави възможност на 
всички възлагащи органи да се 
възползват на практика от 
предхождащото търговската реализация
възлагане на поръчки; призовава също 
Комисията и държавите-членки да 
насърчат при възлагането на 
обществени поръчки да се вземат 
предвид социални и екологични 
критерии и критерии, свързани със 
справедливата търговия и 
иновациите;

Or. en
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Изменение 32
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията да изясни съответните 
правила и да предостави възможност на 
всички възлагащи органи да се 
възползват на практика от 
предхождащото търговската реализация 
възлагане на поръчки;

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията като част от общия 
преглед на правната рамка за 
обществените поръчки да изясни и 
опрости съответните правила и да 
предостави възможност на всички 
възлагащи органи да се възползват на 
практика от предхождащото търговската 
реализация възлагане на поръчки;

Or. en

Изменение 33
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията да изясни съответните 
правила и да предостави възможност на 
всички възлагащи органи да се 
възползват на практика от 
предхождащото търговската реализация 

6. счита, че е налице значителен 
неизползван потенциал за 
насърчаване на новаторството 
посредством възлагането на 
обществени поръчки; съответно 
призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
електронни обществени поръчки и по-
специално на предхождащо търговската 
реализация възлагане на поръчки като 
неделима част от стратегията на ЕС в 
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възлагане на поръчки; областта на иновациите; подчертава, че 
малките и средните предприятия 
следва да участват по-активно в 
процеса на разработване на нови и 
новаторски решения по отношение на 
предоставянето на обществени 
услуги, включително социални и 
екологични услуги; по-специално 
призовава Комисията да опрости 
съответните правила за държавните 
помощи и обществените поръчки и 
ако е необходимо да ги направи по-
гъвкави, за да предостави възможност 
на възлагащите органи да се 
възползват в по-голяма степен от 
предхождащото търговската реализация 
възлагане на поръчки като средство за 
оказване на подкрепа за иновациите;

Or. en

Изменение 34
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията да изясни съответните 
правила и да предостави възможност
на всички възлагащи органи да се 
възползват на практика от
предхождащото търговската реализация 
възлагане на поръчки;

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията да изясни съответните 
правила и да окаже подкрепа на 
възлагащите органи във връзка с по-
прозрачното използване на
предхождащото търговската реализация 
възлагане на поръчки, без да се 
накърняват приложимите правила в 
областта на конкуренцията;

Or. de
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Изменение 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите; по-специално призовава 
Комисията да изясни съответните 
правила и да предостави възможност 
на всички възлагащи органи да се 
възползват на практика от 
предхождащото търговската реализация 
възлагане на поръчки;

6. призовава Комисията, държавите-
членки и местните и регионалните 
органи да насърчават използването на 
предхождащо търговската реализация 
възлагане на поръчки, включително 
съвместни и електронни обществени 
поръчки, като същевременно обръщат 
надлежно внимание на 
съответствието с разпоредбите за 
защита на данните, като неделима 
част от стратегията на ЕС в областта на 
иновациите и със силен акцент върху 
обществените поръчки, свързани с 
партньорствата за иновации; по-
специално призовава Комисията да 
изясни съответните правила, като 
предостави насоки, които дават 
възможност на публичните органи да 
се възползват във възможно най-
голяма степен от предхождащото 
търговската реализация възлагане на 
поръчки;

Or. it

Изменение 36
Mitro Repo

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. настоятелно призовава 
Европейската комисия да изготви 
законодателни предложения, които 
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са необходими с оглед на създаването 
на напълно функциониращ цифров 
единен пазар в срок до 2015 г., тъй 
като това би подобрило значително 
рамковите условия за иновациите; 
подчертава, че инициативите трябва 
да бъдат амбициозни, по-специално в 
ключови области като авторското 
право, таксите за възпроизвеждане за 
лично ползване, електронната 
търговия, включително политиката 
за защита на потребителите в 
рамките на електронната търговия, 
и използването на информация, 
предоставяна от публичния сектор;

Or. en

Изменение 37
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. изказва силна подкрепа за 
програмата на Комисията за научни 
изследвания и иновации в малките 
предприятия в ЕС за определяне на 
предизвикателствата, с които се 
сблъсква публичният сектор в 
областта на технологиите, и за 
финансиране на проекти за 
научноизследователска и развойна 
дейност с оглед на разработването на 
нови решения по отношение както на 
стари, така и на нововъзникващи 
проблеми, и призовава Комисията да 
развие този аспект като важен 
приоритет;

Or. en
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Изменение 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат стратегия и да 
поставят началото на открит 
диалог, насочени към преодоляване на 
високите цени, по-специално за 
основните стоки и услуги, в рамките 
на вътрешния пазар, както и да 
подкрепят новаторските продукти, 
характеризиращи се с достъпни цени, 
без да се оказва неблагоприятно 
въздействие върху трудовите 
възнаграждения.

заличава се

Or. en

Изменение 39
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат стратегия и да 
поставят началото на открит 
диалог, насочени към преодоляване на 
високите цени, по-специално за 
основните стоки и услуги, в рамките на 
вътрешния пазар, както и да подкрепят 
новаторските продукти, 
характеризиращи се с достъпни цени, 
без да се оказва неблагоприятно 
въздействие върху трудовите 
възнаграждения.

7. призовава Комисията и държавите-
членки да приемат план за действие, 
насочен към преодоляване на високите 
цени, по-специално за основните стоки 
и услуги, в рамките на вътрешния пазар, 
както и да подкрепят новаторските 
продукти, характеризиращи се с 
достъпни цени, без да се оказва 
неблагоприятно въздействие върху 
трудовите възнаграждения.

Or. de
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Изменение 40
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат стратегия и да 
поставят началото на открит 
диалог, насочени към преодоляване на 
високите цени, по-специално за 
основните стоки и услуги, в рамките 
на вътрешния пазар, както и да 
подкрепят новаторските продукти, 
характеризиращи се с достъпни цени, 
без да се оказва неблагоприятно 
въздействие върху трудовите 
възнаграждения.

7. призовава Комисията и държавите-
членки да превърнат доизграждането 
на единния пазар, включително 
мерките за насърчаване на цифровия 
единен пазар, в централен елемент на 
политиката в областта на 
иновациите, тъй като това ще
осигури по-конкурентни цени за 
потребителите, ще подпомогне 
разработването на новаторски 
продукти, ще стимулира 
разкриването на работни места в ЕС 
и ще създаде нови възможности за 
растеж в ЕС във водещи пазари.

Or. en

Изменение 41
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат стратегия и да 
поставят началото на открит 
диалог, насочени към преодоляване на 
високите цени, по-специално за 
основните стоки и услуги, в рамките 
на вътрешния пазар, както и да 
подкрепят новаторските продукти, 
характеризиращи се с достъпни цени, 
без да се оказва неблагоприятно 
въздействие върху трудовите 

заличава се
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възнаграждения.

Or. de

Изменение 42
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат стратегия и да 
поставят началото на открит диалог, 
насочени към преодоляване на високите 
цени, по-специално за основните стоки 
и услуги, в рамките на вътрешния пазар, 
както и да подкрепят новаторските 
продукти, характеризиращи се с 
достъпни цени, без да се оказва 
неблагоприятно въздействие върху 
трудовите възнаграждения.

7. призовава Комисията и държавите-
членки да възприемат стратегия и да 
поставят началото на открит диалог, 
насочени към преодоляване на високите 
цени, по-специално за основните стоки 
и услуги, в рамките на вътрешния пазар, 
както и да подкрепят новаторските 
продукти, услуги и стопански модели, 
характеризиращи се с достъпни цени, с 
цел да се повиши 
конкурентоспособността на 
Европейския съюз.

Or. nl

Изменение 43
Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. счита, че следва да се увеличи 
публичното финансиране за 
иновациите; ето защо приканва 
Комисията да преразгледа 
приложимите правила за 
държавните помощи, включително 
като направи ограничението от 50% 
за публичното съфинансиране по-
гъвкаво;
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Or. en

Изменение 44
Morten Løkkegaard

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. счита, че в началната фаза на 
учредяване на предприятията те 
нямат достатъчен достъп до 
финансиране; поради това приканва 
Комисията да проучи 
възможностите за създаване на 
европейски фонд за рисков капитал, 
който да бъде в състояние да 
инвестира в ранния етап на 
„доказване на концепцията“ и в 
развитието на предприятието преди 
търговските инвестиции;

Or. en

Изменение 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава държавите-членки да 
модернизират своите образователни 
системи, по-специално в научната 
област; насърчава по-честото 
провеждане на консултации и по-
тясното сътрудничество между 
предприятията и университетите, с 
цел да се гарантира, че уменията, 
придобити в рамките на 
образованието, съответстват във 
възможно най-голяма степен на 
изискванията на различните сектори 
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на икономиката; подчертава, че е 
важно да се увеличи 
привлекателността на европейските 
висши учебни заведения за научните 
изследователи и за тази цел подкрепя 
придаването на постоянен характер 
на системата за европейски 
стипендии „Мари Кюри“, тъй като 
тя изпълнява съществена роля за 
насърчаване на мобилността на 
научните изследователи в рамките на 
Европейския съюз;  

Or. fr

Изменение 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. изтъква необходимостта от 
ускоряване и модернизиране на 
определянето на стандарти, с цел да 
се улесни оперативната 
съвместимост и да се насърчат 
иновациите в бързо развиващите се 
световни пазари;

Or. en

Изменение 47
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и 
държавите-членки своевременно да 
приемат системата на патента на 
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ЕС и Европейския патентен съд в 
рамките на процедурата на засилено 
сътрудничество; 

Or. de

Изменение 48
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. приветства обявената  
инициатива на Комисията за 
ускоряване и модернизиране на 
приемането на европейски 
стандарти, по-специално 
приспособяването с оглед на 
специфичната динамика на сектора 
на информационните и 
комуникационните технологии и 
улесняването на достъпа до 
стандартите за МСП;

Or. de

Изменение 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. настоява, че е важно да се 
постигне изграждането на добре 
функциониращо европейско 
научноизследователско пространство 
в срок до 2014 г., като се създаде обща 
структура за управление, постепенно 
се адаптират националните 
програми, рационализират се 
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административните разпоредби и се 
повиши трансграничната мобилност 
на научните изследователи;  

Or. en


