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Изменение 1
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква Общата стратегическа рамка 
да насърчава координацията между 
програмите за научни изследвания и 
иновации и фондовете за сближаване;

1. изисква Общата стратегическа рамка 
да насърчава координацията между 
програмите за научни изследвания и 
иновации и фондовете за сближаване;
счита, че съгласуваността между 
Общата стратегическа рамка и 
промишлената политика също е от 
огромно значение;

Or. en

Изменение 2
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква Общата стратегическа рамка 
да насърчава координацията между 
програмите за научни изследвания и 
иновации и фондовете за сближаване;

1. изисква Общата стратегическа рамка 
да насърчава координацията между 
програмите за научни изследвания и 
иновации и фондовете за сближаване, 
без да се лишават последните от 
ресурси;

Or. el

Изменение 3
Louis Grech, Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. изисква Общата стратегическа рамка 
да насърчава координацията между 
програмите за научни изследвания и 
иновации и фондовете за сближаване;

1. счита, че по отношение на 
научните изследвания и иновациите 
Европейският съюз се намира след по-
големите икономики като САЩ и 
Япония, както и значимите
възникващи икономики като Китай; 
следователно е окуражаващ фактът, 
че Комисията предлага Обща 
стратегическа рамка, която следва да 
гарантира, че фондовете на ЕС във 
връзка с научните изследвания и 
иновациите се използват ефективно; 
счита, че е необходим по-интегриран 
подход за по-нататъшното развитие 
на образованието, научните 
изследвания и иновациите и за 
постигане на целта от инвестиране 
на 3 % от БВП в научните 
изследвания и развойната дейност;
изисква Общата стратегическа рамка да 
насърчава координацията между 
програмите за научни изследвания и 
иновации и фондовете за сближаване, 
без това да бъде в ущърб на 
средствата, отпуснати на 
фондовете;

Or. en

Изменение 4
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. разглежда полезното 
взаимодействие между националните 
администрации (на всички равнища), 
университетите и 
научноизследователските 
институти, предприятията и МСП и 
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гражданското общество като 
основно за успешното изравняване на 
научноизследователските нужди и 
нуждите на обществото;

Or. el

Изменение 5
Louis Grech, Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява убеждение, че 
инвестициите в научните 
изследвания, иновациите и 
образованието са ключови елементи 
за постигането на силно конкурентна 
социална пазарна икономика в Европа; 
потвърждава, че възстановяването
на единния пазар следва да разкрие 
нови хоризонти пред сектора на 
научните изследвания и иновациите с 
акцент върху знанието и 
технологиите, които представляват 
движеща сила за бъдещото 
икономическо развитие на 
конкурентно общество, основано на 
услугите;

Or. en

Изменение 6
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава ролята, която 
стандартизацията може да изиграе в 
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насърчаването на научните 
изследвания и иновациите, като 
допринесе за 
конкурентоспособността и предложи
по-голяма сигурност на 
потребителите, следователно 
призовава значението, отдадено на 
стандартизацията, да бъде един от 
критериите за оценка на проекта;

Or. el

Изменение 7
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че иновациите и 
творчеството са от съществено 
значение за икономическото 
възстановяване и че значението на 
превръщането на научните и 
технологични постижения на Съюза 
в нови стоки и услуги не може да бъде 
подценявано; очаква, че следва да 
бъдат отпуснати достатъчно 
средства и направени нови 
инвестиции, за да се създаде истински 
единен пазар на знанието, привличащ 
по-новаторски предприятия и 
предприемачи, които създават нови 
работни места с висока добавена 
стойност и се насочват към 
основните обществени 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 8
Cristian Silviu Buşoi
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава важността на създаването 
на мрежи за високи постижения и 
интеграцията между европейските 
политики и стратегиите, предприемани 
от държавите-членки, при засилване на 
ролята на регионалните и местните 
органи на управление;

2. подчертава важността на създаването 
на мрежи за високи постижения и 
интеграцията между европейските 
политики и стратегиите, предприемани 
от държавите-членки, при засилване на 
ролята на регионалните и местните 
органи на управление; счита, че 
обединяването на финансовите 
средства на държавите-членки, 
отпуснати за научни изследвания и 
иновации, ще има по-голяма добавена 
стойност по отношение на 
резултатите, а именно чрез 
разкриването на нови възможности 
за финансиране на големи 
стратегически проекти;

Or. en

Изменение 9
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава важността на създаването 
на мрежи за високи постижения и 
интеграцията между европейските 
политики и стратегиите, предприемани 
от държавите-членки, при засилване на 
ролята на регионалните и местните 
органи на управление;

2. подчертава важността на създаването 
на мрежи за високи постижения и 
интеграцията, където е целесъобразно,
между европейските политики и 
стратегиите, предприемани от 
държавите-членки, при засилване на 
ролята на регионалните и местните 
органи на управление;

Or. en
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Изменение 10
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява загриженост относно 
административната тежест, която 
настоящите правила пораждат, 
което води до липса на 
привлекателност на европейските 
университетски програми за научни 
изследвания и иновации, 
изследователските центрове и 
промишлеността, по-специално 
МСП; посочва необходимостта от 
баланс между контрола на разходите 
и бюрокрацията, която създава; 
призовава Комисията да разгледа 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на процедурите и за 
въвеждане на по-облекчени 
задължения за докладване, за да се 
постигне този баланс;

Or. en

Изменение 11
Lara Comi, Ashley Fox, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Общата стратегическа 
рамка да премине към 
административно опростяване 
посредством създаването на по-
стандартизирани набори от правила, 
обхващащи всички участници в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания и иновации; изразява 
съгласие с Комисията, че 
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европейските стандарти са важна 
стъпка за довеждането на 
резултатите от научните 
изследвания на пазара и за 
валидирането на технологии и че те 
могат да играят тази ключова роля 
единствено ако вървят в крак с 
развитието на технологиите и все 
по-бързите развойни цикли на 
продуктите;

Or. en

Изменение 12
Louis Grech, Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че за да се гарантира
европейската конкурентоспособност 
на световно равнище, трябва да се 
направят незабавни подобрения, за да 
се решат всички неразрешени въпроси,
като правата на интелектуална 
собственост и по-специално патента 
на Общността, европейската 
стандартизация, обществените 
поръчки и достъпа до частно 
финансиране, наред с другото;

Or. en

Изменение 13
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на създаването 3. подчертава значението на създаването 
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на публично-частни партньорства; 
призовава за опростяване на 
Съвместните технологични инициативи 
(СТИ) с цел избягване на 
съсредоточаването на голямо 
количество финансови средства върху 
малко на брой проекти, както и за 
опростяване на правилата за 
държавната помощ посредством 
механизми, като например 
„мълчаливо съгласие“ и 
освобождаване по категории, с цел 
избягване на забавянето на иновациите 
поради прекалено дълги процеси; 

на публично-частни партньорства; 
призовава за опростяване на 
Съвместните технологични инициативи 
(СТИ) с цел избягване на 
съсредоточаването на голямо 
количество финансови средства върху 
малко на брой проекти, както и за 
преразглеждане на правилата за 
държавната помощ, с цел избягване на 
забавянето на иновациите поради 
прекалено дълги процеси; 

Or. en

Изменение 14
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на създаването 
на публично-частни партньорства; 
призовава за опростяване на 
Съвместните технологични инициативи 
(СТИ) с цел избягване на 
съсредоточаването на голямо 
количество финансови средства върху 
малко на брой проекти, както и за 
опростяване на правилата за държавната 
помощ посредством механизми, като 
например „мълчаливо съгласие“ и
освобождаване по категории, с цел 
избягване на забавянето на иновациите 
поради прекалено дълги процеси;

3. подчертава значението на създаването 
на публично-частни партньорства; 
призовава за опростяване на 
Съвместните технологични инициативи 
(СТИ) с цел избягване на 
съсредоточаването на голямо 
количество финансови средства върху 
малко на брой проекти, както и за 
опростяване на правилата за държавната 
помощ посредством механизми, като 
например освобождаване по категории, 
с цел избягване на забавянето на 
иновациите поради прекалено дълги 
процеси;

(понятието „мълчаливо съгласие“ не е 
достатъчно ясно и съществува риск от 
възникване на правна несигурност.)

Or. fr
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Изменение 15
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на създаването 
на публично-частни партньорства; 
призовава за опростяване на 
Съвместните технологични инициативи 
(СТИ) с цел избягване на 
съсредоточаването на голямо 
количество финансови средства върху 
малко на брой проекти, както и за 
опростяване на правилата за държавната 
помощ посредством механизми, като 
например „мълчаливо съгласие“ и 
освобождаване по категории, с цел 
избягване на забавянето на иновациите 
поради прекалено дълги процеси;

3. подчертава значението на създаването 
на публично-частни партньорства; 
призовава за опростяване на 
Съвместните технологични инициативи 
(СТИ) с цел избягване на 
съсредоточаването на голямо 
количество финансови средства върху 
малко на брой проекти, както и за 
опростяване на правилата за държавната 
помощ при пълна прозрачност и
посредством ефективни,
небюрократични процедури за 
мониторинг, с цел избягване на 
забавянето на иновациите поради 
прекалено дълги процеси;

Or. el

Изменение 16
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава значението на 
насърчаването на иновациите в 
рамките на обществените поръчки, 
по-специално чрез развитие на 
обществени поръчки в предпазарен 
стадий и чрез гарантиране на 
спазване от страна на 
възложителите на обществени 
поръчки на поверителността на 
иновационните решения, особено по 
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отношение на ноу-хау, представени 
от участващите в тръжната 
процедура предприятия; за целта 
призовава за активна политика в 
областта на подкрепата и 
обучението и правната сигурност за 
публичните органи, които искат да 
изберат иновационни решения;

Or. fr

Изменение 17
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че е от съществено 
значение правилата относно 
обществените поръчки да бъдат 
преразгледани, така че да насърчават 
иновативните действия и МСП; 
отбелязва в този контекст ролята, 
която възлагането на поръчки, 
предхождащо търговската 
реализация, може да изиграе при 
засилването на иновациите;

Or. el

Изменение 18
Lara Comi, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава за разгръщане на 
покупателните възможности на 
публичния сектор с цел да се поощрят 
иновациите чрез обществени поръчки, 
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включително възлагането на поръчки, 
предхождащо търговската 
реализация, което може да даде 
възможност на публичните органи да 
споделят рисковете и ползите с 
доставчиците, без да включват 
държавна помощ;

Or. en

Изменение 19
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3 а. призовава Комисията да извърши 
финансов одит на приоритетите на 
бюджета за следващата финансова 
рамка и да даде приоритет на 
проектите за европейска добавена 
стойност, които могат да насърчат 
конкурентоспособността и 
интеграцията на ЕС в областта на 
научните изследвания, знанието и 
иновациите;

Or. en

Изменение 20
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, че финансирането в 
рамките на Общата стратегическа 
рамка допринася за развитието на 
„европейска добавена стойност“, и 
призовава иновативните 
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инструменти за финансиране като 
еврооблигациите да се използват за 
осъществяването на 
научноизследователски проекти или 
иновативни проекти, които ще имат 
положително въздействие върху 
реалната икономика, стимулирайки
конкурентоспособността, растежа и 
заетостта, но също така 
икономическото, социалното и 
регионалното сближаване;

Or. el

Изменение 21
Lara Comi, Ashley Fox, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава необходимостта 
правата върху интелектуална 
собственост да гарантират баланс 
между използването и трансфера на 
технологии и достъпа до научни 
резултати и бързото им 
разпространение;

Or. en

Изменение 22
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. изразява убеждение, че публичните 
разходи, разпределени за научни 
изследвания, трябва да бъдат 
предмет на качествена оценка като 
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част от изчисляването на 
публичните разходи при оценяването 
на средносрочните бюджетни цели;

Or. el

Изменение 23
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за 
научни изследвания на МСП, 
ръководени от млади предприемачи, 
като по този начин се възнаграждава
създаването на мрежи или клъстъри;

4. подчертава, че са необходими 
допълнителни мерки за подкрепа на 
научноизследователските дейности 
на МСП и за улесняване на участието 
им в програмите на ЕС за научни 
изследвания и иновации; счита, че 
Комисията следва да насърчи 
допълнително създаването на мрежи 
или клъстъри и да улесни обмена на 
най-добри практики между 
държавите-членки в това 
отношение;

Or. en

Изменение 24
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни 
изследвания на МСП, ръководени от 
млади предприемачи, като по този 
начин се възнаграждава създаването на 
мрежи или клъстъри;

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни 
изследвания на МСП, като по този 
начин се възнаграждава създаването на 
мрежи или клъстъри;
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Or. en

Изменение 25
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни 
изследвания на МСП, ръководени от 
млади предприемачи, като по този 
начин се възнаграждава създаването на 
мрежи или клъстъри;

4. счита, че Комисията следва да 
подобрява достъпа до финансова 
помощ и да предоставя част от бюджета 
за научни изследвания на МСП, 
ръководени от млади предприемачи, 
като по този начин се възнаграждава 
създаването на мрежи или клъстъри;

Or. en

Изменение 26
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни
изследвания на МСП, ръководени от 
млади предприемачи, като по този 
начин се възнаграждава създаването на 
мрежи или клъстъри;

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни 
изследвания на МСП, ръководени от 
млади предприемачи, като по този 
начин се възнаграждава създаването на 
мрежи или клъстъри, и че държавите-
членки трябва да осигуряват тази 
информация за МСП по всякакъв 
начин;

Or. el

Изменение 27
Kyriacos Triantaphyllides
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни 
изследвания на МСП, ръководени от 
млади предприемачи, като по този 
начин се възнаграждава създаването на 
мрежи или клъстъри;

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни 
изследвания на малки участници, 
малки научноизследователски 
институции, малки и микро 
изследователски дружества и МСП, 
ръководени от млади предприемачи, 
като по този начин се възнаграждава 
създаването на мрежи или клъстъри;

Or. en

Изменение 28
Louis Grech, Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията следва да 
предоставя част от бюджета за научни 
изследвания на МСП, ръководени от 
млади предприемачи, като по този 
начин се възнаграждава създаването на 
мрежи или клъстъри;

4. припомня, че все още има много 
МСП, които извършват минимална 
или никаква научноизследователска 
дейност, следователно счита, че 
Европейската комисия и държавите-
членки следва да признаят 
значението на МСП при 
насърчаването на иновациите в 
Европа чрез допълнително 
опростяване на програмите за научни 
изследвания и иновации, при 
разработването на по-
стандартизирани правила и 
процедури, които правят програмите 
за научни изследвания по-достъпни за 
всички видове малки и 
микропредприятия в ЕС; счита, че 
Комисията следва да предоставя част от 
бюджета за научни изследвания на 
МСП, ръководени от млади 
предприемачи, като по този начин се 
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възнаграждава създаването на мрежи 
или клъстъри;

Or. en

Изменение 29
Lara Comi, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за изпитване на нови 
възможности за финансиране, като 
например ваучер за иновации на
равнище ЕС, чрез който на дружествата 
да бъде дадена възможност да 
изразходват тези средства пряко в 
акредитираните научноизследователски 
центрове;

5. призовава за изпитване на нови 
възможности за финансиране, като 
например ваучер за иновации на 
равнище ЕС, чрез който на дружествата 
да бъде дадена възможност да 
изразходват тези средства пряко в 
акредитираните научноизследователски 
центрове; такъв ваучер не следва да 
бъде предмет на отчитане на 
разходи, тъй като използването му 
ще бъде сертифицирано от 
центровете, в които ваучерът е 
изразходван. Акредитацията на 
центровете би могла да бъде 
осъществявана на национална или 
регионална основа и да бъде 
валидирана от европейски орган като 
например Съвместния 
изследователски център (СИЦ);

Or. en

Изменение 30
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че на младите иновативни 
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предприятия следва да се предостави 
подкрепа за патентоване, по-
специално в рамките на въвеждането 
на европейския патент;

Or. fr

Изменение 31
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. препоръчва възнаграждаването на 
участието в проектите на фондове с 
рисков капитал и на юридически лица 
извън ЕС;

6. препоръчва възнаграждаването на 
участието в проектите на фондове с 
рисков капитал и на юридически лица 
извън ЕС; счита, че инвестициите от
фондове за рисков капитал в проекти 
за изпробване на концепцията в ранен 
етап следва да бъдат насърчавани;

Or. en

Изменение 32
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава необходимостта от 
създаване на механизъм на гъвкавост за 
програмата, така че тя да може да се 
движи успоредно със скоростта на 
световните промени и да бъде възможно 
осъвременяването на програмните 
приоритети;

7. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите и от
създаване на механизъм на гъвкавост за 
програмата, така че тя да може да се 
движи успоредно със скоростта на 
световните промени и да бъде възможно 
осъвременяването на програмните 
приоритети;

Or. en
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Изменение 33
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава значението на 
партньорство между 
университетите, 
научноизследователските 
институти и промишлеността с цел 
концентриране на проектите за 
научни изследвания и иновации върху 
съответните проекти и улесняване 
на внедряването на пазара;

Or. en

Изменение 34
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. като взема предвид факта, че ЕС е 
най-големият пазар в света и 
световната икономика става все по-
наукоемка различните инструменти 
на ЕС за научни изследвания и 
иновации следва постоянно да се 
адаптират и да отговарят на 
развитието на пазара като се взема 
предвид гледната точка на 
потребителите;

Or. en
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Изменение 35
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава значението на 
насърчаването на мобилността на 
изследователите, а именно чрез 
улесняване на взаимното признаване 
на професионалните им 
квалификации с цел създаване на 
истинско европейско 
научноизследователско 
пространство;

Or. en

Изменение 36
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. припомня, че инвестициите в 
иновациите имат смисъл единствено
ако решенията и марките са правилно 
защитени както в рамките на 
Общността, така и извън тях; 
изисква за тази цел политиката на 
митническо сътрудничество и 
информационната политика към 
потребителите да бъде разработена 
и по-добре осигурена с човешки 
ресурси и материални средства;

Or. fr

Изменение 37
Ashley Fox, Malcolm Harbour
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Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изразява съжаление, че 
академичните специалисти все още се 
сблъскват с пречки за свободното 
движение на работници като 
проблеми с преносимостта на 
пенсиите; подчертава 
необходимостта от разработване на 
система, която активно да насърчава 
мобилността на изследователите и 
учените между европейските 
университети и академичните 
центрове; подчертава, че това би 
стимулирало обмена на знания и би 
било изключително полезно за 
иновациите и появата на европейска 
икономика, основана на знанието;

Or. en

Изменение 38
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава мерките за изграждане 
на капацитет, като програмата 
„Изследователски потенциал“, да 
бъдат разширени чрез разширяване на 
избираемостта, за да се обхванат 
също така региони с нисък 
интензитет на 
научноизследователска и развойна 
дейност, както и слаборазвити или 
географски отдалечени или периферни 
региони на ЕС;

Or. en
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Изменение 39
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. предлага Комисията да намери 
конкретни показатели за измерване 
на изпълнението и напредъка на 
иновациите за всички различни 
инструменти на ЕС за научни 
изследвания и иновации; счита, че 
насърчаването на разпространението 
на информация и резултатите, 
постигнати от различни програми и 
проекти за финансиране, е 
необходимо, за да се подобри 
разбирането на иновационния процес 
и да се намали празнотата между 
европейските граждани и научното и 
технологичното развитие;

Or. en

Изменение 40
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. приветства намерението на 
Комисията да подобри рамковите 
условия за иновации от страна на 
бизнеса, по-специално по отношение 
на правата върху интелектуалната 
собственост и приемането на 
патента на ЕС;

Or. en
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Изменение 41
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава за опростяване и 
рационализиране на правилата и 
процедурите в ландшафта на 
европейското научноизследователско
пространство (ЕНП) предвид 
съществуването на многобройни 
инструменти.

Or. en

Изменение 42
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. счита, че съществува значителен 
неизразходван потенциал за 
насърчаване на иновациите чрез 
обществени поръчки; съответно 
призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават използването 
на електронно възлагане на 
обществени поръчки и особено 
разглеждането на възлагането на 
поръчки, предхождащо търговската 
реализация, като неделима част от 
разработването на общата 
стратегическа рамка за финансиране 
от ЕС на научните изследвания и 
иновациите; подчертава, че МСП 
следва да бъдат по-активно 
ангажирани в процеса на 
разработване на нови и новаторски 
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решения за предоставянето на 
обществени услуги, включително 
социални и екологични услуги; 
призовава по-специално Комисията да 
опрости и, ако е необходимо, да въведе 
повече гъвкавост в съответните 
правила за държавните помощи и 
правила за обществените поръчки, за 
да се позволи на възлагащите органи 
да използват по-добре възлагането на 
поръчки, предхождащо търговската 
реализация, като инструмент за 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите;

Or. en

Изменение 43
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. счита, че бъдещите програми за 
финансиране за научни изследвания и 
иновации следва да наблегнат върху 
иновационните дейности, 
включително нетехнологичните 
иновации;

Or. en

Изменение 44
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 8г (нов)

Проектостановище Изменение

8г. препоръчва Европейският 
институт за технологии да бъде 
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интегриран в пълна степен в общата 
стратегическа рамка с цел 
изграждане на Европейски център за 
високи постижения за предприятия и 
промишленост, който може да се 
конкурира със световни академични 
участници при разработването и 
насърчаването на иновативни умения 
и конкурентоспособност на ЕС като 
се разглежда „изтичането на 
мозъци“, като се привличат лица, 
които са доказали знанията си в 
международен план, и като се 
инвестира в познанията в областта 
на икономиката с растеж;

Or. en

Изменение 45
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 8д (нов)

Проектостановище Изменение

8д. припомня, че 3 % от БВП за целта 
на научноизследователската и 
развойна дейност са съставени от 2 %
(частни и 1 % (публични разходи) дял; 
отбелязва, че все още се наблюдава 
специфичен недостиг в областта на 
разходите за частни научни 
изследвания, който може да бъде 
преодолян само чрез адаптиране на 
регулаторната среда за 
предприятията, включително МСП; 
подкрепя по-специално работата на 
Комисията за разработване на нов 
основен показател, основан на 
услугата за предоставянето на 
иновации, тъй като това би било по-
информативно от измерването на 
изпълнението срещу количествените 
цели;
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Or. en

Изменение 46
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 8е (нов)

Проектостановище Изменение

8е. подчертава необходимостта да се 
насърчава, стимулира и осигурява 
финансирането на научни 
изследвания, развитие и иновации в 
ЕС; подчертава по-специално 
необходимостта за ЕС и 
микропредприятията да имат 
достъп до достъпна финансова 
помощ чрез увеличаване на обхвата за 
участие на различни иновативни 
проекти; приканва настоятелно 
Комисията да предприеме подходящи 
стъпки за подобряване на 
функционирането на програмите на 
ЕС за финансиране чрез 
възнаграждаване на предприятията, 
които насърчават иновативни 
проекти; изразява съжаление 
относно липсата на финансиране за 
основни инструменти за научни 
изследвания, иновации и развитие, 
които вече са били приети като 
Стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET);

Or. en

Изменение 47
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 8ж (нов)
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Проектостановище Изменение

8ж. подчертава значението на 
алтернативните източници на 
финансиране за иновативни 
предприятия, ангажирани в областта 
на научноизследователската и 
развойна дейност, по-специално за 
финансирането на проекти, целящи 
предлагане на пазара на резултатите 
от научноизследователската и 
развойна дейност в сътрудничество с 
университетите и академичните 
центрове; подкрепя по-специално 
създаването на общоевропейски 
инструменти за рисков капитал чрез 
обединяване на публични и частни 
инвестиции, за да се създадат по-
ефективни условия за финансиране за 
бързоразвиващи се и иновативни МСП 
и насърчава Комисията да работи с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), Европейския инвестиционен 
фонд (ЕИФ) и експертните органи, за 
да се придвижи тази работа като 
приоритет;

Or. en

Изменение 48
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 8 з (нов)

Проектостановище Изменение

8з. приветства програмата на ЕС за 
иновационни научни изследвания в 
малките предприятия (SBIR) за 
идентифициране на технологично 
ориентирани предизвикателства в 
частния сектор и финансиране на 
проекти в областта на 
научноизследователската и развойна 
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дейност за разработване на нови 
решения както за старите, така и за 
възникващите проблеми;

Or. en


