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Изменение 12
Жан-Пиер Оди

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията, както е изменено;

1. изразява положително становище 
по предложението на Комисията, както 
е изменено;

Or. fr

Изменение 13
Жан-Пиер Оди

Проект на законодателна резолюция
Параграф 4

Проект на законодателна резолюция Изменение

4. призовава Съвета отново да се 
консултира с него, в случай че 
възнамерява да внесе съществени 
изменения в предложението на 
Комисията;

4. Призовава Съвета отново да се 
консултира с него, в случай че 
възнамерява да внесе съществени 
изменения в предложението на 
Комисията във вида, в който е 
изменено;

Or. fr

Изменение 14
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
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изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20  има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност и за 
справяне с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора в 
съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20 има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност, за 
мобилизиране на частни инвестиции
и за справяне с обществените 
предизвикателства. Тези партньорства 
следва да се основават на дългосрочен 
ангажимент, включително 
балансиран принос от всички 
партньори, да се отчитат за 
постигането на целите си и да бъдат 
съобразени със стратегическите цели 
на Съюза по отношение на научните 
изследвания, развойната дейности и 
иновациите. Управлението и 
функционирането на тези 
партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност за 
участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните им области. 
Участието на Съюза в тези партньорства 
може да бъде под формата на финансови 
вноски за съвместни предприятия, 
създадени въз основа на член 187 от 
Договора в съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

__________________ __________________
20 OВ … [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“].

20 OВ … [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

(Вж. член 19 от регламента относно „Хоризонт 2020“.)
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Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
време на преговорите за „Хоризонт 2020“ по отношение на СТИ, и очакваните 
резултати от тях.

Изменение 15
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20 има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност и за 
справяне с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора в 
съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20 има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност и да 
се справят с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора в 
съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

__________________ __________________
20 OВ … [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“].

20 OВ … [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en
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Изменение 16
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на равнището 
на Съюза, продължителността на 
всички публично-частни 
партньорства, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде в 
съответствие с продължителността 
на рамковата програма с цел да се 
избегнат в бъдеще различни набори 
от правила, прилагани успоредно, и 
свързаната с тях допълнителна 
административна тежест за 
участниците и органите на Съюза;

Or. es

Изменение 17
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие с Решение (ЕС) №
.../2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014—
2020 г.)21 може да се оказва подкрепа на 
съвместни предприятия, създадени по 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
при условията, определени в посоченото 
решение.

(4) В съответствие с Регламент (ЕС) 
№.../2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от ... 2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“ и Решение (ЕС) №
.../2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014—
2020 г.)21 може да се оказва подкрепа на 
съвместни предприятия, създадени по 
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рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
при условията, определени в посоченото 
решение.

__________________ __________________
21 OВ … [специфичната програма 
„Хоризонт 2020“].

ОВ... [специфичната програма 
„Хоризонт 2020“]

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване не само на специфичната програма, а и на рамковата 
програма, което е важно за изрично посочване на съответствието с член 19 от 
рамковата програма и заявените там принципи.

Изменение 18
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Консорциумът е организация с 
нестопанска цел, която бе създадена, за 
да представлява промишлената група, 
подкрепяща съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства. Неговите членове 
обхващат цялата верига на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства —
големи предприятия, малки и средни 
предприятия (МСП), регионални 
клъстери, европейски търговски 
асоциации и европейски технологични 
платформи. Целта на консорциума е да
осигурява и стимулира
технологичното и икономическото
развитие на биотехнологичните 
производства в Европа. Всички 
заинтересовани страни по веригата на 
добавената стойност в областта на 
биотехнологичните производства могат 

(7) Консорциумът е организация с 
нестопанска цел, която бе създадена, за 
да представлява промишлената група, 
подкрепяща съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства. Неговите членове следва 
да обхващат цялата верига на 
добавената стойност в областта на 
биотехнологичните производства —
отрасли, малки и средни предприятия
(МСП), регионални клъстери, 
европейски търговски асоциации и 
европейски технологични платформи в 
областите на технологията, 
промишлеността, земеделието и 
горското стопанство. Целта на 
консорциума е да осигурява и 
стимулира устойчивото технологично 
и икономическо развитие на 
биотехнологичните производства в 
Европа. Всички заинтересовани страни 
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да кандидатстват за членство.
Консорциумът прилага общи принципи 
на отвореност и прозрачност по 
отношение на членството, с което 
осигурява широкото участие на
промишления сектор.

по веригата на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства могат да кандидатстват за 
членство. Консорциумът прилага 
принципи на отвореност и прозрачност 
по отношение на членството, с което 
осигурява широкото участие на
заинтересованите страни. По-
конкретно той гарантира 
откритост за по-малките 
участници, като например тези от 
секторите на неконвенционалното 
земеделие.

Or. en

Изменение 19
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съобщението на Комисията от 13 
февруари 2012 г., озаглавено „Иновации 
за устойчив растеж:  биоикономика за 
Европа“23, и по-специално в 
съдържащия се в него план за действие, 
се призовава за публично-частно 
партньорство, което да подкрепи 
създаването на устойчиви и 
конкурентоспособни биотехнологични 
производства и вериги на добавената 
стойност в Европа. С оглед на 
преминаването към постпетролно 
общество съобщението има за цел да 
интегрира по-добре секторите за 
производство и преработка на биомаса, 
за да се намери равновесие между
продоволствената сигурност, 
оскъдността на природните ресурси и 
екологичните цели с използването на 
биомаса за промишлени и енергийни 

(8) В съобщението на Комисията от 13 
февруари 2012 г., озаглавено „Иновации 
за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“23, и по-специално в 
съдържащия се в него план за действие, 
се призовава за публично-частно 
партньорство, което да подкрепи 
създаването на устойчиви и 
конкурентоспособни биотехнологични 
производства и вериги на добавената 
стойност в Европа. С оглед на 
преминаването към постпетролно 
общество съобщението има за цел да 
интегрира по-добре секторите за 
производство и преработка на биомаса, 
за да се съвместят продоволствената 
сигурност не само в Съюза, а и в 
развиващите се страни, оскъдността 
на природните ресурси и екологичните 
цели, като например избягването на 
неустойчивата промяна на 
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цели. земеползването или на практиката 
на заграбване на земи, с използването 
на биомаса за промишлени и енергийни 
цели.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Изменение 20
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Биотехнологичните производства и 
свързаните с тях вериги на добавената 
стойност са изправени пред сложни и 
съществени предизвикателства по 
отношение на технологиите и 
иновациите. В качеството си на нов 
сектор биотехнологичните производства 
следва да преодолеят разпокъсаността 
на техническите компетенции и 
ограничеността на публично достъпните 
данни относно реалната наличност на 
ресурси, за да се изградят устойчиви и 
конкурентоспособни вериги на 
добавената стойност. За преодоляването 
на тези предизвикателства е необходимо 
по целенасочен и съгласуван начин да 
бъде натрупана съответната критична 
маса на европейско равнище по 
отношение на мащаба на дейностите, 
високите постижения и потенциала за 
иновации.

(10) Биотехнологичните производства и 
свързаните с тях вериги на добавената 
стойност са изправени пред сложни и 
съществени предизвикателства по 
отношение на технологиите и
иновациите. В качеството си на нов 
сектор биотехнологичните производства 
следва да преодолеят разпокъсаността 
на техническите компетенции и 
ограничеността на публично достъпните 
данни относно реалната наличност на 
ресурси, за да се изградят устойчиви и 
конкурентоспособни вериги на 
добавената стойност. За преодоляването 
на тези предизвикателства е необходимо 
по целенасочен и съгласуван начин да 
бъде натрупана съответната критична 
маса на европейско равнище по 
отношение на мащаба на дейностите, 
високите постижения и потенциала за 
иновации. По-конкретно, следва да се 
интегрира водещият принцип на 
йерархия на биомасата и следва да се 
подкрепи „каскадно използване“ на 
биомасата:  насочено първо към 
приложения с висока стойност, като 
например биохимикали и 
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биоматериали, а впоследствие и към 
приложения с по-ниска стойност 
(биогорива, биоенергия).

Or. en

Изменение 21
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да ограничи 
различните проявления на пазарна 
ефективност, която възпрепятства 
частния сектор да инвестира в 
предконкурентни научни изследвания, 
демонстрационни и внедрителски 
дейности за биотехнологични 
производства в Европа. По-специално 
следва да се установи наличието на 
надеждно снабдяване с биомаса, като се 
вземат предвид други конкурентни
обществени и екологични потребности, 
и да се подкрепи разработването на 
авангардни технологии за преработка, 
широкомащабни демонстрационни 
дейности и инструменти на политиката, 
като по този начин се намали рискът за 
частните инвестиции за научни 
изследвания и иновации във връзка със 
създаването на устойчиви и 
конкурентоспособни продукти на 
биологична основа и биогорива.

(11) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да ограничи 
различните проявления на пазарна 
ефективност, която възпрепятства 
частния сектор да инвестира в 
предконкурентни научни изследвания, 
демонстрационни и внедрителски 
дейности за биотехнологични 
производства в Европа. По-специално 
следва да се установи наличието на 
надеждно снабдяване с биомаса, като се 
вземат предвид други съществени
обществени и екологични потребности, 
и да се подкрепи разработването на 
авангардни технологии за преработка, 
широкомащабни демонстрационни 
дейности и инструменти на политиката, 
като по този начин се намали рискът за 
частните инвестиции в научни 
изследвания и иновации във връзка със 
създаването на устойчиви и 
конкурентоспособни продукти на 
биологична основа.

Or. en

Изменение 22
Клод Тюрмес
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от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да бъде публично-
частно партньорство, целящо 
увеличаването на инвестициите в 
изграждането на устойчив сектор за
биотехнологични производства в 
Европа. Тя следва да донесе екологични 
и социално-икономически ползи за 
европейските граждани, да повиши 
конкурентоспособността на Европа и да 
допринесе за утвърждаването на Европа 
като ключов фактор в научните 
изследвания, демонстрирането и 
внедряването на усъвършенствани 
продукти на биологична основа и 
биогорива.

(12) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да бъде публично-
частно партньорство, целящо 
увеличаването на инвестициите в 
изграждането на устойчиви
биотехнологични решения в Европа. Тя 
следва да донесе екологични и 
социално-икономически ползи за 
европейските граждани, да повиши 
конкурентоспособността на Европа и да 
допринесе за утвърждаването на Европа 
като ключов фактор в научните 
изследвания, демонстрирането и 
внедряването на усъвършенствани и 
устойчиви продукти на биологична 
основа.

Or. en

Изменение 23
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целта на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства е изпълнението на 
програма за научноизследователска и 
иновационна дейност в Европа, която да 
извърши оценка на наличността на 
възобновяеми биологични ресурси с 
възможност за използване при 
производството на материали на 
биологична основа и въз основа на това 
да се подкрепи изграждането на 

(13) Целта на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства е изпълнението на 
програма за научноизследователска и 
иновационна дейност в Европа, която да 
извърши оценка на наличността на 
възобновяеми биологични ресурси с 
възможност за използване при 
производството на материали на 
биологична основа и въз основа на това 
да се подкрепи изграждането на 
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устойчиви вериги на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства. Тези 
дейности следва да се осъществяват 
чрез сътрудничество между 
заинтересованите страни по целите 
вериги на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства, включително първичното 
производство и преработвателната 
промишленост, потребителските марки, 
МСП, научноизследователските и 
технологичните центрове и 
университетите.

устойчиви вериги на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства. Тези 
дейности следва да се осъществяват 
чрез сътрудничество между 
заинтересованите страни по целите 
вериги на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства, включително първичното 
производство и преработвателната 
промишленост, потребителските марки, 
МСП, регионални иновационни 
клъстери, научноизследователските и 
технологичните центрове и 
университетите. В тази връзка е важно 
да се развие стратегическо 
междурегионално сътрудничество на 
основата на интелигентни 
стратегии за специализация (RIS3), 
ефективна координация и 
комуникация, обмен на добри 
практики и активно участие на 
регионите в биотехнологичното 
икономическо планиране.

Or. nl

Изменение 24
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целта на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства е изпълнението на 
програма за научноизследователска и 
иновационна дейност в Европа, която да 
извърши оценка на наличността на 
възобновяеми биологични ресурси с 
възможност за използване при 
производството на материали на 
биологична основа и въз основа на това 

(13) Целта на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства е изпълнението на 
програма за научноизследователска и 
иновационна дейност в Европа, която да 
извърши оценка на наличността на 
възобновяеми биологични ресурси с 
възможност за използване при 
производството на материали на 
биологична основа и да оцени как те 
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да се подкрепи изграждането на 
устойчиви вериги на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства. Тези 
дейности следва да се осъществяват 
чрез сътрудничество между 
заинтересованите страни по целите 
вериги на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства, включително първичното 
производство и преработвателната 
промишленост, потребителските 
марки, МСП, научноизследователските 
и технологичните центрове и 
университетите.

следва да бъдат запазени, за да се 
гарантира че обществените услуги, 
които те предлагат и които 
понастоящем не са възнаграждавани 
от пазара, могат да продължат да 
бъдат предлагани, и въз основа на това 
да се подкрепи изграждането на 
устойчиви вериги на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства. Тези 
дейности следва да се осъществяват 
чрез сътрудничество между 
заинтересованите страни по целите 
вериги на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства, включително първичното 
производство и преработвателната 
промишленост, МСП, 
научноизследователските и 
технологичните центрове и 
университетите, както и 
организациите на гражданското 
общество.

Or. en

Изменение 25
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13 a) При разработване на 
Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да се вземат 
предвид най-добрите практики, 
опитът и извлечените поуки от 
другите понастоящем установени 
СТИ, а именно Инициативата за 
иновативни лекарства (ИИЛ), 
Аеронавтика и въздушен транспорт 
(„Чисто небе“), Горивни клетки и 
водород (ГКВ), Вградени компютърни 
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системи (ARTEMIS) и 
Наноелектронни технологии 2020 
(ENIAC);

Or. en

Изменение 26
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Целта на съвместното предприятие
„БП“ следва да бъде постигната чрез 
подкрепа на научноизследователските и 
иновационните дейности, като се 
използват ресурси от публичния и 
частния сектор. С оглед на това 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да отправя покани за представяне на 
предложения за подкрепа на
научноизследователски,
демонстрационни и внедрителски
дейности.

(15) Целта на съвместното предприятие
„БП“ следва да бъде постигната чрез 
подкрепа на научноизследователските и 
иновационните дейности, като се 
използват ресурси от публичния и 
частния сектор. С оглед на това 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да отправя покани за представяне на 
предложения за подкрепа на
научноизследователски, развойни и 
иновационни дейности.

Or. en

Изменение 27
Гастон Франко

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За постигането на максимално 
въздействие съвместното предприятие 
„БП “ следва да установи тясно 
взаимодействие с други програми на 
ЕС, например в областта на 
образованието, околната среда, 

(16) За постигането на максимално 
въздействие съвместното предприятие 
„БП “ следва да установи тясно 
взаимодействие с други програми на 
ЕС, например в областта на 
образованието, околната среда, 
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конкурентоспособността и МСП, както 
и с фондовете на политиката на 
сближаване и политиката за развитие на 
селските райони, които могат да окажат 
конкретна помощ за укрепването на 
националния и регионалния капацитет 
за научноизследователска дейност и 
иновации в контекста на стратегиите за 
интелигентна специализация.

конкурентоспособността и МСП, както 
и с фондовете на политиката на 
сближаване и политиката за развитие на 
селските райони, които могат да окажат 
конкретна помощ за укрепването на 
националния и регионалния капацитет 
за научноизследователска дейност и 
иновации в контекста на стратегиите за 
интелигентна специализация. Следва 
също така да се създадат 
взаимодействия между съвместното 
предприятие „БП“ и трите 
европейски партньорства за иновации 
за водите, за селскостопанска 
производителност и устойчивост и 
за суровини.  

Or. fr

Изменение 28
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) СТИ в областта на 
биотехнологичните производства 
следва да се основава на подход 
„отдолу-нагоре“, като това е много 
важно за използване на потенциала 
на регионите, особено когато става 
дума за подкрепа на местните и 
регионалните дейности в постоянна 
връзка с местните и регионалните 
органи; то следва да спомогне за 
увеличаване на обществената 
осведоменост за значението на 
биоикономиката и огромните ползи 
от нея; то трябва да използва 
експертните знания на регионално 
равнище и да засили 
сътрудничеството между науката, 
бизнеса и публичните администрации 
в рамката на т.нар. „тройна 
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спирала“, която има за цел 
изграждането на отворена и 
експанзивна икономика, 
трансгранични потоци от 
инвестиции и ефективно 
сътрудничество.

Or. nl

Изменение 29
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Като се отчитат надлежно 
предвидените взаимодействия между 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
структурните фондове, както и 
съответните национални и 
регионални програми за финансиране 
на научноизследователска и развойна 
дейност, регионите в Съюза следва да 
бъдат насърчавани да допринасят 
проактивно за дейностите по линия 
на съвместното предприятие „БП“, 
например посредством финансова 
подкрепа за съответната 
научноизследователска 
инфраструктурата чрез изготвяне на 
предложения, използване на 
резултатите от научните 
изследвания или дейности в мрежа на 
съответните участници, като целта 
е да се увеличи регионалното 
въздействие на дейностите по линия 
на „БП“ и техният потенциал за 
създаване на работни места и 
растеж на регионално равнище.

Or. es
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Изменение 30
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Членове учредители на съвместното 
предприятие „БП“ следва да бъдат 
Съюзът и консорциумът.

(17) Членове учредители на съвместното 
предприятие „БП“ следва да бъдат 
Съюзът и всеки друг субект от 
държавите членки или асоциирана 
държава, който приема устава и 
допринася за финансирането на 
съвместното предприятие.

Or. en

Изменение 31
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За постигане на целите си 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да предоставя финансова помощ главно 
под формата на безвъзмездни средства, 
отпускани на участниците след 
провеждането на открити конкурси въз 
основа на покани за представяне на 
предложения.

(20) За постигане на целите си 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да предоставя финансова помощ главно 
под формата на безвъзмездни средства, 
отпускани на участниците след 
провеждането на прозрачни, открити 
конкурси въз основа на покани за 
представяне на предложения.

Or. en

Изменение 32
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Вноските от частните членове 
следва да обхващат не само 
административните разходи на 
съвместното предприятие „БП“ и 
съфинансирането, което е необходимо 
за извършване на 
научноизследователската дейност и 
иновациите, подкрепяни от съвместното 
предприятие „БП“.

(21) Вноските на членове от частния 
сектор следва да обхващат само 
административните разходи на 
съвместното предприятие „БП“ и 
съфинансирането, което е необходимо 
за извършване на 
научноизследователските и 
иновационните действия, подкрепяни от 
съвместното предприятие „БП“.

Or. en

Изменение 33
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Техните вноски следва да са
свързани също така с допълнителните 
дейности, предприемани от частните 
членове, както е посочено в плана за 
допълнителните дейности; за да се 
получи правилна представа за 
стимулиращия ефект, тези 
допълнителни дейности следва да
представляват участие в по-общата 
съвместна технологична инициатива за 
биотехнологични производства.

(22) Разходите, свързани с 
допълнителните дейности, 
предприемани от частните членове, 
както е посочено в плана за 
допълнителните дейности, могат да 
бъдат отчетени количествено, но не
представляват участие в съвместната
технологична инициатива за 
биотехнологични производства.

Or. en

Изменение 34
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Техните вноски следва да са 
свързани също така с допълнителните 
дейности, предприемани от частните 
членове, както е посочено в плана за 
допълнителните дейности; за да се 
получи правилна представа за 
стимулиращия ефект, тези 
допълнителни дейности следва да 
представляват участие в по-общата 
съвместна технологична инициатива за 
биотехнологични производства.

(22) Техните вноски следва да са 
свързани също така с допълнителните 
дейности, предприемани от частните 
членове, както е посочено в плана за 
допълнителните дейности и 
представено в годишния доклад; за да 
се получи правилна представа за 
стимулиращия ефект, тези 
допълнителни дейности следва да 
представляват участие в по-общата 
съвместна технологична инициатива за 
биотехнологични производства.

Or. en

(Вж. изменението в член 4, параграф 4.)

Изменение 35
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Финансовото участие на 
Европейския съюз в съвместното 
предприятие „БП“ следва да се 
управлява в съответствие с принципа на 
доброто финансово управление и с 
приложимите правила за непряко 
управление, установени с Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията от 29 октомври 2012 г. 
относно правилата за прилагане на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201227.

(24) Финансовото участие на 
Европейския съюз в съвместното 
предприятие „БП“ следва да се 
управлява в съответствие с принципа на 
доброто финансово управление и с 
приложимите правила за непряко 
управление, установени в член 60, 
параграфи 1 – 4 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 и Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията от 29 октомври 2012 г. 
относно правилата за прилагане на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201227.

__________________ __________________
27 OВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1. 27 OВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

Or. en
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Изменение 36
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Без да се засяга междинната 
оценка, предвидена в член 11, и в 
съответствие с член 26 от 
Регламент № .../2013 [Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“], 
съвместните технологични 
инициативи в ролята си на конкретен 
инструмент за финансиране на 
„Хоризонт 2020“ следва да бъдат 
подложени на задълбочена междинна 
оценка, която следва да включва, 
наред с другото, анализ на тяхната 
откритост, прозрачност и 
ефикасност.

Or. es

Изменение 37
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява спрямо 
съвместното предприятие „БП“ същите 
правомощия като тези, които упражнява 
спрямо Комисията.

(27) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява спрямо 
съвместното предприятие „БП“ същите 
правомощия като тези, които упражнява 
спрямо Комисията. Съответни условия 
следва да се прилагат и за Сметната 
палата и Европейския парламент.

Or. fr
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Изменение 38
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 
счетоводните отчети на органите 
съгласно член 209 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 следва да се 
проверят от независим одитен орган, 
който, наред с другото, дава 
становище за надеждността на 
отчетите и за законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях 
операции. Изключването на 
отчетите на съвместното 
предприятие „БП“ от проверка от 
страна на Сметната палата е 
оправдано, за да се избегне 
дублирането на проверката на 
отчетите.

заличава се

Or. en

Изменение 39
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 

(28) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
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учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 счетоводните 
отчети на органите съгласно член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
следва да се проверят от независим 
одитен орган, който, наред с другото, 
дава становище за надеждността на 
отчетите и за законосъобразността и 
редовността на свързаните с тях 
операции. Изключването на отчетите 
на съвместното предприятие „БП“ от
проверка от страна на Сметната палата е 
оправдано, за да се избегне 
дублирането на проверката на 
отчетите.

учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 счетоводните 
отчети на органите съгласно член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
следва да се проверят от независим 
одитен орган, който, наред с другото, 
дава становище за надеждността на 
отчетите и за законосъобразността и 
редовността на свързаните с тях 
операции. Независимо от това 
становище, което не представлява 
одит, отчетите на съвместното 
предприятие „БП“ следва да подлежат 
на проверка от страна на Сметната 
палата.

Or. fr

Обосновка

Няма валидна причина за изключване на отчетите на съвместното предприятие 
„БП“ от проверка от страна на Сметната палата. Макар че би било предоставено 
от независим одитен орган, становището не е одит от вида, който би позволил на 
трети страни, включително на ЕС и неговия Парламент, да приемат с разумна 
степен на сигурност, че отчетите са били надеждни и точни, а свързаните с тях 
операции – законосъобразни и редовни. 

Изменение 40
Кристиан Елер, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28 a) Без да се засяга междинната 
оценка, предвидена в член 11, и в 
съответствие с член 26 от 
Регламента относно „Хоризонт 
2020“, съвместните технологични 
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инициативи в ролята си на конкретен 
инструмент за финансиране на 
„Хоризонт 2020“ следва да бъдат 
подложени на задълбочена междинна 
оценка, която следва да включва, 
наред с другото, анализ на тяхната 
откритост, прозрачност и 
ефикасност.

Or. en

(Вж. член 26 от Регламента относно „Хоризонт 2020“.)

Обосновка

Това позоваване е необходимо с цел да се вземат предвид окончателните резултати 
от преговорите в рамките на „Хоризонт 2020“. То се отразява върху друг важен 
аспект, който Парламентът успя да включи в член 26 от Регламента за „Хоризонт 
2020“.

Изменение 41
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на европейско 
равнище, продължителността на 
всички публично-частни 
партньорства, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде в 
съответствие с продължителността 
на рамковата програма, с цел да се 
избегнат в бъдеще различни набори 
от правила, прилагани успоредно, и 
свързаната с тях допълнителна 
административна тежест за 
участниците и органи на Съюза;
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Or. en

Изменение 42
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на европейско 
равнище, съвместните предприятия 
следва да избягват набори от правила, 
различни от тези на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 43
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 б) С оглед да се преодолее 
разделението в Европа по отношение 
на научните изследвания и 
иновациите, следва да бъдат 
развивани взаимно допълващи се 
дейности и тесни взаимодействия със 
структурните фондове. Където това 
е възможно, ще се насърчава 
оперативна съвместимост между 
двата инструмента. Ще бъде 
подкрепяно кумулативно или 
съчетано финансиране. В този 
контекст мерките ще целят пълно 
използване на потенциала на ресурса 
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на Европа от таланти и по този 
начин оптимизиране на 
икономическото и социалното 
въздействие на изследванията и 
иновациите, и ще бъдат отделни, но 
допълващи се по отношение на 
политиките и действията по 
фондовете на политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 44
Кристиан Елер, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 б) Като се има предвид 
значението на фундаменталните 
научни изследвания за създаване на 
революционни идеи, даващи 
възможност за бъдещи иновации, 
поканите за представяне на 
предложения за съвместни 
научноизследователски и развойни 
проекти в сферата на 
биотехнологиите следва да се правят 
в рамките на „Хоризонт 2020“ в 
допълнение и успоредно на дейността 
на съвместното предприятие „БП“, 
особено по отношение на научните 
изследвания на равнища на 
технологична готовност 1 – 4;

Or. en

Обосновка

Съгласно Регламента относно „Хоризонт 2020“, научноизследователските и развойни 
дейности, обхванати от СТИ, следва също така да се включат в редовните покани за 
представяне на предложения в работните програми по „Хоризонт 2020“. В случая на 
„БП“ съвместни научни изследвания следва да се извършват успоредно с дейностите 
на „БП“ на по-ниски равнища на технологична готовност, за да се постигне по-
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широко включване на университети и МСП във финансирани от ЕС научни изследвания 
в областта на биотехнологиите, да се осигури подходящ баланс между по-ниските и 
по-високите равнища на технологична готовност, да се създаде конкурентна 
научноизследователска среда и да се стимулират бъдещи иновации.

Изменение 45
Кристиан Елер, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 30 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 в) Като се отчитат надлежно 
предвидените взаимодействия между 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
структурните фондове, както и 
съответните национални и 
регионални програми за финансиране 
на научноизследователската и 
развойна дейност, регионите в Съюза 
следва да бъдат насърчавани да 
допринасят проактивно за 
дейностите по линия на съвместното 
предприятие „Биотехнологични 
производства“, например посредством 
финансова подкрепа за съответната 
научноизследователска
инфраструктура, изготвяне на 
предложения, използване на 
резултатите от научните 
изследвания или дейности в мрежа на 
съответните участници, като целта 
е да се увеличи регионалното 
въздействие на дейностите  на СП 
„Биотехнологични производства“ и 
техният потенциал за създаване на 
работни места и растеж на 
регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент настоятелно поиска и постигна включването на нов член в 
рамковия регламент за „Хоризонт 2020“, в който изрично да се изискват по-добри 
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взаимодействия между програмата „Хоризонт 2020“ и структурните фондове. В 
този контекст СТИ не следва да са изключение. Регионите следва да бъдат 
насърчавани да допринасят за тяхната дейност, особено с оглед на техния огромен 
потенциал за укрепване на регионалните клъстери.

Изменение 46
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 30 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 в) Следва да се приложат мерки за 
насърчаване на участието на МСП, 
университети и 
научноизследователски центрове. В 
този контекст следва да се установи 
какви са пречките пред включването 
на нови участници в програмата, и да 
се предприемат съответните 
действия.

Or. en

Изменение 47
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
съвместната технологична инициатива 
за биотехнологични производства се 
създава съвместно предприятие по 
смисъла на член 187 от Договора
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие „БП“) за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2024 г.

1. За целите на изпълнението на 
съвместната технологична инициатива 
за биотехнологични производства се 
създава съвместно предприятие по 
смисъла на член 187 от Договора
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие „БП“) за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. en
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Обосновка

Успоредното съществуване на две поколения СТИ, отправящи покани за представяне 
на предложения (с различни членове, различни правила, различни бюджети), води до 
административни разходи, повишава сложността на финансирането на научните 
изследвания от ЕС и дава неточна представа за действителните суми, изразходвани 
ежегодно за финансиране. Поради това продължителността на СТИ следва да бъде 
съгласувана с продължителността на „Хоризонт 2020“ и бъдещите рамкови 
програми. Съкращаването на продължителността на СП „БП“ също така дава 
възможност на съвместното предприятие да се справи с намален бюджет, без да е 
необходимо да се преразгледат неговите планирани дейности.

Изменение 48
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
съвместната технологична инициатива 
за биотехнологични производства се 
създава съвместно предприятие по 
смисъла на член 187 от Договора 
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие „БП“) за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2024 г.

1. За целите на изпълнението на 
съвместната технологична инициатива 
за биотехнологични производства се 
създава съвместно предприятие по 
смисъла на член 187 от Договора
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие „БП“) за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. es

Изменение 49
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допринесе за постигането на 
целите на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства, за устойчива

б) да допринесе за постигането на 
целите на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства – цели за 
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нисковъглеродна икономика,
използваща по-ефективно ресурсите, 
и за повишаване на икономическия 
растеж и заетостта, по-специално в 
селските райони, чрез разработване на 
устойчиви и конкурентоспособни 
биотехнологични производства в 
Европа, основани на авангардни 
рафинерии за биогорива, които се 
снабдяват с биомаса по устойчив начин;
и по-конкретно:

екологосъобразна устойчива икономика 
с достатъчни ресурси, основана на 
възобновяема енергия, и за принос към 
икономическото развитие и заетостта, 
по-специално в селските райони, чрез 
разработване на устойчиви и 
конкурентоспособни биотехнологични 
производства без ГМО в Европа, 
основани на авангардни рафинерии за 
биогорива, които се снабдяват с биомаса 
по устойчив начин и на водещия 
принцип на йерархия на биомасата и 
подкрепа на „каскадно използване“ на 
биомаса; и по-конкретно:

Or. en

Изменение 50
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да демонстрира технологии за 
производството на нови химически 
компоненти, нови материали и нови 
потребителски продукти от европейска 
биомаса, която е алтернатива на 
изкопаемите суровини;

в) да демонстрира технологии с висока 
стойност за производството на нови 
химически компоненти, нови материали 
и нови потребителски продукти от 
европейска биомаса, която е 
алтернатива на изкопаемите суровини;

Or. en

Изменение 51
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да въведе авангардни рафинерии за 
биогорива, прилагащи технологии и 
бизнес модели за материали, химически 
вещества и горива на биологична 
основа, и да демонстрира подобрения 
на разходите и резултатите до 
равнища, на които се постига 
конкурентоспособност спрямо 
алтернативните изкопаеми суровини.

д) да насърчава въвеждането на
технологии и бизнес модели за 
материали, химически вещества и 
горива на биологична основа без ГМО,
които демонстрират постигането на 
високи резултати по отношение на 
околната среда.

Or. en

Изменение 52
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Финансовото участие на Съюза 
зависи от следните условия:
а) доказателство от съвместното 
предприятие „БП“, че 
многогодишният му работен план и 
финансираните от него действия 
отговарят на изследователските 
приоритети, изложени в Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;
б) доказателство от съвместното 
предприятие „БП“, че общите 
принципи, ръководещи Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, са 
спазени;
в) доказателство от съвместното 
предприятие „БП“, че условията, 
изложени в член 19 от Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, са спазени.

Or. es
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Изменение 53
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да насърчава участието на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в своите дейности в 
съответствие с целите на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

Or. ro

Изменение 54
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 а
Обхват на дейностите

1. С оглед на изпълнението на целите, 
посочени в член 2, изследователската 
програма „Биотехнологични 
производства“ може да финансира 
научноизследователска и развойна 
дейност на равнища на технологична 
готовност от 2 до 6.
2. Ако научноизследователската 
програма „Биотехнологични 
производства“ предвижда 
иновационни дейности, включващи 
равнища на технологична готовност 
от 7 до 8, процентът на финансиране 
за непреки действия се намалява в 
съответствие с [член 22] от 
Правилата за участие.

Or. en
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Обосновка

Този член цели да изясни обхвата на дейностите на Съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“, по-специално по отношение на съответните  
равнища на технологична готовност, обхванати от научноизследователската ѝ 
програма. Рамковата програма за научни изследвания също призовава за по-добро 
съобразяване с понятието за равнища на технологична готовност при определяне на 
равнищата на финансиране, което е включено в настоящия член по отношение на 
процента на финансиране, използван при непреки действия.

Изменение 55
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „БП“ за покриване на 
административни и оперативни разходи, 
е 1 млрд. евро. Съответната вноска се 
изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
съгласно съответните разпоредби на 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
регламент.

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително участието на 
държавите – членки на Европейската 
асоциация за свободна търговия 
(ЕАСТ), в съвместното предприятие
„БП“ за покриване на административни 
и оперативни разходи, е 1 млрд. евро.
Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 
на Съюза, предвидени за специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
съответните разпоредби на член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и 
членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
регламент.

Or. fr

Изменение 56
Кристиян Елер, Тереса Риера Мадурей, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „БП“ за покриване на 
административни и оперативни разходи, 
е 1 млрд. евро. Съответната вноска се 
изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
съгласно съответните разпоредби на 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
регламент.

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „БП“ за покриване на 
административни и оперативни разходи
е 875 млн. евро. Съответната вноска се 
изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма „Хоризонт 
2020“ за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
съответните разпоредби на член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv), член
60, параграфи 1– 4 и член 61 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за 
органите, посочени в член 209 от същия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се намали бюджетът на съвместното предприятие „БП“ с 12,5 % 
вследствие на общото намаление на пакета от средства за „Хоризонт 2020“ в МФР, 
за да не се застрашава чувствителният баланс на финансирането за съвместни 
научни изследвания в областта на транспорта, от една страна, и финансирането за 
СТИ, от друга страна. Същото намаление следва да се прилага за останалите СТИ.
Същевременно се предлага да се съкрати продължителността на „БП“ с 4 години, 
което предполага създаването на обновен бюджетен ред в рамките на следващата 
МФР след 2020 г.

Изменение 57
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за възлагане 
съгласно параграф 2 се отнася до 
елементите, посочени в член 58, 
параграф 3 и членове 60 и 61 от 

3. Споразумението за възлагане 
съгласно параграф 2 се отнася до 
елементите, посочени в член 58, 
параграф 3 и член 60, параграфи 1 – 4 и
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Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в 
член 40 от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията, както и, 
inter alia, до следните въпроси:

член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 и в член 40 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията, както и, inter alia, до 
следните въпроси:

Or. en

Изменение 58
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да изпълни своите 
задължения за разпространение на 
резултатите и за докладване;

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да изпълни своите 
задължения за разпространение на 
резултатите и за докладване, 
включително пълна информация по 
всички предложения и споразумения 
за предоставяне на безвъзмездна 
помощ и за техните партньори, 
която да бъде своевременно 
въвеждана в глобалната база данни на 
„Хоризонт 2020“ ECORDA;

Or. en

Изменение 59
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието, посочено в параграф 1, се 
състои от:

Участието, посочено в параграф 1, се 
състои от вноски към съвместното 
предприятие „БП“, както е 
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предвидено в клауза 12, параграф 2, 
клауза 12, параграф 3, буква б) и клауза 
12, параграф 3, буква в) от устава, 
съдържащ се в приложението.

Or. en

Изменение 60
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE 

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) непарични вноски на стойност 
поне 1,8 млрд. евро за периода, 
определен в член 1, от страна на 
членовете, различни от Съюза, или от 
техните съставни субекти, които се 
състоят в поемането на разходите, 
направени от тях за извършване на 
допълнителни дейности извън работния 
план на съвместното предприятие „БП“, 
допринасящи за постигане на целите на 
съвместната технологична инициатива 
за биотехнологични производства.
Покриването на тези разходи може да 
бъде подпомогнато от други програми 
за финансиране от Съюза в съответствие 
с приложимите правила и процедури. В
тези случаи финансирането от Съюза 
не заменя непаричните вноски от 
членовете, различни от Съюза, или от 
техните съставни субекти.

б) може да се отчетат количествено 
допълнителните разходи за периода, 
определен в член 1, от страна на 
членовете, различни от Съюза, или от 
техните съставни субекти, които се 
състоят в поемането на разходите, 
направени от тях за извършване на 
допълнителни дейности извън работния 
план на съвместното предприятие „БП“, 
допринасящи за постигане на целите на 
съвместната технологична инициатива 
за биотехнологични производства.
Покриването на тези разходи може да 
бъде подпомогнато от други програми 
за финансиране от Съюза в съответствие 
с приложимите правила и процедури.
При никакви случаи тези разходи не 
заменят непаричните вноски от 
членовете, различни от Съюза, или от 
техните съставни субекти.

Or. en

Изменение 61
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 12, параграф 3, буква в) от 
устава, съдържащ се в приложението, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите подлежат на 
заверка от независим външен одитор, 
назначен от съответния субект.
Остойностяването на вноските се 
проверява от съвместното предприятие
„БП“. В случай на оставащи неясноти то 
може да бъде одитирано от съвместното 
предприятие „БП“.

4. За целите на остойностяването на 
вноските, посочени в параграф 2, буква 
б) и клауза 12, параграф 3, буква в) от 
устава, съдържащ се в приложението, 
разходите се определят в съответствие с 
обичайните практики за осчетоводяване 
на разходите на съответните правни 
субекти, приложимите счетоводни 
стандарти на държавата, в която е 
установен всеки субект, и приложимите 
международни счетоводни стандарти и 
международни стандарти за финансово 
отчитане. Разходите за вноските, 
посочени в клауза 12, параграф 3, буква 
в) от устава, подлежат на заверка от 
независим външен одитор, назначен от 
съответния субект. Остойностяването на 
вноските се проверява от съвместното 
предприятие „БП“. В случай на 
оставащи неясноти то може да бъде 
одитирано от съвместното предприятие
„БП“. Съответният субект 
представя ежегодно в доклад 
допълнителните си дейности пред 
широката общественост.

Or. en

Обосновка

Въпреки че допълнителните дейности, които трябва да бъдат извършени от частни 
членове, са добре дошли като допълнение на стимулиращия ефект на СТИ, те не 
следва да бъдат предмет на одита. Допълнителните дейности следва да се планират 
и провеждат по съответен начин, да се определят ясно като непарични вноски и да се 
докладват ежегодно. Но тези дейности не са съфинансирани от Съюза и поради това 
следва да се изключат от контрол, различен от този чрез СП. 

Изменение 62
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съвместното предприятие „БП“ приема 
свои специфични финансови правила в 
съответствие с член 209 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент 
(ЕС) № ... [делегиран регламент относно 
примерния финансов регламент за 
ПЧП].

Независимо от член 12 от настоящия 
регламент съвместното предприятие 
„БП“ приема свои специфични 
финансови правила в съответствие с 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 и Регламент (ЕС) № ... 
[делегиран регламент относно 
примерния финансов регламент за 
ПЧП].

Or. en

Изменение 63
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно член 110 
от същия правилник управителният 
съвет взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и за определяне на условията, 
при които делегираните правомощия 
могат да бъдат оттеглени. 
Изпълнителният директор има правото 
от своя страна вторично да делегира 
тези правомощия на други лица.

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно член 110 
от същия правилник управителният 
съвет взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и за определяне на условията, 
при които делегираните правомощия 
могат да бъдат оттеглени. 
Изпълнителният директор има правото
от своя страна вторично да делегира 
тези правомощия на други лица. На 
следващото заседание на 
управителния съвет изпълнителният 
директор докладва относно 
упражняването на така 
делегираните или вторично 
делегирани правомощия.

Or. fr
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Обосновка

Когато са били делегирани правомощия, трябва да се изготви доклад.

Изменение 64
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличието на изключителни 
обстоятелства управителният съвет 
може чрез решение временно да оттегли 
делегираните на изпълнителния 
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които той е 
делегирал вторично, и да ги упражнява 
пряко или да ги делегира на някой от 
членовете си или на служител на 
съвместното предприятие, различен от 
изпълнителния директор.

Управителният съвет може чрез
мотивирано решение временно да 
оттегли делегираните на изпълнителния 
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които той е 
делегирал вторично, и да ги упражнява 
пряко или да ги делегира на някой от 
членовете си или на служител на 
съвместното предприятие, различен от 
изпълнителния директор.

Or. fr

Обосновка

Управителният съвет следва да може временно да оттегли или отнеме делегиране по 
всяко време,  без да бъде задължен да доказва, че обстоятелствата са извънредни.

Изменение 65
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към съвместното предприятие „БП“ 
и неговия персонал се прилага
Протоколът за привилегиите и 
имунитетите на ЕС.

Протоколът за привилегиите и 
имунитетите на ЕС се прилага за 
изпълнителния директор и членовете 
на Управителния съвет на 
съвместното предприятие „БП“.
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Or. fr

Обосновка

Управителният съвет следва да може временно да оттегли или отнеме делегиране по 
всяко време,  без да бъде задължен да доказва, че обстоятелствата са извънредни.

Изменение 66
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие
„БП“ действа в съответствие с общите 
принципи, характерни за правото на 
държавите членки, и компенсира всички 
щети, причинени от неговите служители 
при изпълнението на техните 
задължения.

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие
„БП“ действа в съответствие с общите 
принципи, характерни за правото на 
държавите членки, и компенсира всички 
щети, причинени от неговите служители
и членовете на управителния му 
съвет при изпълнението на техните 
задължения.

Or. fr

Изменение 67
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по спорове, свързани с обезщетение 
за вреди, причинени от служители на 
съвместното предприятие „БП“ при 
изпълнението на техните 
задължения;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Няма нужда да се прави изключение от общия ред за спорове от този вид.
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Изменение 68
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По всички въпроси, които не са 
уредени от настоящия регламент или 
от друг правен акт на Съюза, се 
прилага законодателството на 
държавата, в която се намира 
седалището на съвместното 
предприятие „БП“.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Няма нужда да се прави изключение от общия ред за спорове; следва да се даде 
възможност за прилагане на договорните правила.

Изменение 69
Кристиан Елер, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „БП“. Най-
късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
съобщава заключенията от оценката и 
своите забележки на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „БП“. Най-
късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
съобщава заключенията от оценката и 
своите забележки на Европейския 
парламент и на Съвета. Междинната 
оценка на съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“ е 
част от междинната оценка на 
„Хоризонт 2020“ и се представя 
заедно с нея.

Or. en



AM\1009063BG.doc 41/79 PE522.976v01-00

BG

Обосновка

Това изменение отразява промените, които са направени в член 26 от регламента за 
„Хоризонт 2020“, в които СТИ са ясно посочени като част от и предмет на 
междинната оценка на „Хоризонт 2020“.

Изменение 70
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „БП“. Най-
късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
съобщава заключенията от оценката и 
своите забележки на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „БП“. Най-
късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
съобщава заключенията от оценката и 
своите забележки на Европейския 
парламент и на Съвета. Междинната 
оценка на съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“ е 
част от междинната оценка на 
„Хоризонт 2020“ и се представя 
заедно с нея.

Or. es

Изменение 71
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Бюджетът на съвместното 
предприятие „Биотехнологични 
производства“ може да бъде предмет 
на преразглеждане в рамките на 
междинната оценка.

Or. en
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Обосновка

В зависимост от резултата от междинната оценка и като надлежно се вземат 
предвид всички други съответни фактори, възможността за адаптиране на 
бюджета на „Биотехнологични производства“ следва да бъде включена в основния 
правен акт за биотехнологичните производства.  По принцип тези позовавания на 
възможен бюджетен преглед в рамките на междинния преглед също следва да бъдат 
включени в основните актове на съответните други СП.

Изменение 72
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Бюджетът на съвместното 
предприятие „БП“ може да бъде 
предмет на преразглеждане в 
рамките на междинната оценка.

Or. es

Изменение 73
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията може да изготви 
годишен доклад относно напредъка на 
научноизследователските и развойни 
дейности на съвместното 
предприятие „БП“.

Or. es

Изменение 74
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие 
на Съюза в съвместното предприятие
„БП“ е част от освобождаването от 
отговорност, което Европейският
парламент предоставя на Комисията
по препоръка на Съвета и в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в член 319 от Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „БП“ се 
предоставя от Европейския парламент 
по препоръка на Съвета, в съответствие 
с процедура, сравнима с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и членове 164 – 166 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на 
Съвета; то се извършва въз основа на 
одитния доклад на Сметната 
палата.

Or. fr

Обосновка

Важно е съвместните предприятия да подлежат на одитни проверки от Сметната 
палата и на същите процедури по освобождаване от отговорност като Комисията с 
бюджетния и политически контрол, упражняван от Парламента.

Изменение 75
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие „БП“ 
е част от освобождаването от 
отговорност, което Европейският 
парламент предоставя на Комисията
по препоръка на Съвета и в 
съответствие с процедурата, предвидена 

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие „БП“ 
Европейският парламент предоставя по 
препоръка на Съвета преди 15 май на 
годината n+2 в съответствие с
процедура, сравнима с процедурата, 
предвидена в член 319 от ДФЕС, 
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в член 319 от Договора. членове 164 – 165 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 и финансовите 
правила на съвместното предприятие 
„БП“.

Or. en

Изменение 76
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 12а
Ако Европейският парламент 
откаже да освободи от отговорност, 
изпълнителният директор подава 
оставката си на управителния съвет, 
който определя в зависимост от 
обстоятелствата окончателното 
решение, което трябва да се вземе. 

Or. fr

Обосновка

Ако процедурата по освобождаване от отговорност е надеждна, евентуалният 
отказ за освобождаване трябва да бъде последван от логичното си продължение: с 
други думи управителният съвет следва да бъде приканен да реши какво да се 
предприеме по отношение на изпълнителния директор. Тази процедура не 
съответства на уволнение, а просто е задължение изпълнителният директор да 
подаде оставка, за да даде възможност на управителния съвет да вземе решение по 
този въпрос и по всяко друго необходимо бъдещо действие.

Изменение 77
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Членовете на персонала на 
съвместното предприятие, 
изпълнителният директор и 
членовете на управителния съвет 
незабавно и без лична отговорност 
докладват на OLAF такива измами, 
които биха могли да стигнат до 
тяхното знание при изпълнение на 
техните задължения или служба. В 
случай че не изпълнят посоченото по-
горе задължение, те носят лична 
отговорност за последствията от 
измамите, които са стигнали до 
тяхното знание и те не са докладвали 
на OLAF.

Or. fr

Обосновка

Борбата с измамите е приоритет на ЕС. Това условие за докладване, което вече се 
прилага в поне една държава членка, е много полезно средство за постигане на тази 
цел.

Изменение 78
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Членовете на управителния 
съвет, на научния комитет и 
изпълнителният директор правят 
обществено достояние и 
актуализират декларация за пълната 
си професионална дейност, на 
финансовите си интереси и на 
евентуалните конфликти на 
интереси. Декларациите съдържат 
следната информация:
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а) дейността на лицето, както и 
членството му в съвети или 
комитети на частни дружества, 
неправителствени организации и 
асоциации;
б) участие в дружества или 
партньорства, когато съществуват 
потенциални отражения върху 
обществената политика или когато 
това участие дава на лицето 
значително влияние върху дейността;

Or. en

Изменение 79
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на действията, 
финансирани от съвместното 
предприятие „БП“, се прилага
Регламент (ЕС) № ... [правилата за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“]. В 
съответствие с посочения регламент 
съвместното предприятие „БП“ се смята 
за финансиращ орган и оказва 
финансова подкрепа за непреки 
действия, както е посочено в клауза 1 от 
устава, съдържащ се в приложението.

По отношение на непреките действия, 
финансирани от съвместното 
предприятие „БП“, се прилагат
Регламент (ЕС) № ... [правилата за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“] и 
решенията на Комисията относно 
неговото прилагане. В съответствие с 
посочения регламент съвместното 
предприятие „БП“ се смята за 
финансиращ орган и оказва финансова 
подкрепа за непреки действия, както е 
посочено в клауза 1 от устава, 
съдържащ се в приложението.

Or. es

Изменение 80
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на действията, 
финансирани от съвместното 
предприятие „БП“, се прилага
Регламент (ЕС) № ... [правилата за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“]. В 
съответствие с посочения регламент 
съвместното предприятие „БП“ се смята 
за финансиращ орган и оказва 
финансова подкрепа за непреки 
действия, както е посочено в клауза 1 от 
устава, съдържащ се в приложението.

По отношение на непреките действия, 
финансирани от съвместното 
предприятие „БП“, се прилагат
Регламент (ЕС) № ... [правилата за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“] и 
решенията на Комисията относно 
неговото прилагане. В съответствие с 
посочения регламент съвместното 
предприятие „БП“ се смята за 
финансиращ орган и оказва финансова 
подкрепа за непреки действия, както е 
посочено в клауза 1 от устава, 
съдържащ се в приложението.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е с цел да се поясни, че се прилагат не само правилата за 
участие, но също така и свързаните изпълнителни актове, например правилата за 
представяне на предложения, оценка, подбор, процедури по възлагане и по преглед.
Съгласно член 1, параграф 1 от Правилата за участие, настоящите правила се 
отнасят само за непреки действия.

Изменение 81
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се вземат предвид 
оперативните нужди на 
съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“, 
неговите работни планове могат да се 
отклонят от правилата за участие 
на „Хоризонт 2020“, за да се улесни и 
насърчи участието на специални 
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видове участници, а именно чрез 
ограничаване на разпределението на 
средства за МСП, университетите, 
изследователските организации с 
нестопанска цел, СИЦ и
международни организации, 
работещи за общия европейски 
интерес.

Or. en

Изменение 82
Кристиан Елер, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с принципите на 
прозрачност и недискриминация, 
посочени в член 60, параграф 1 и член 
128, параграф 1 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 и член 16 от 
настоящия регламент, поканите за 
предложения, организирани от 
съвместното предприятие „БП“, се 
публикуват на интернет портала на 
участниците в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

По време на тристранните преговори за „Хоризонт 2020“ институциите се 
споразумяха за насърчаване на по-голяма съгласуваност на всички възможности за 
покани, финансирани по „Хоризонт 2020“.  За тази цел Комисията обеща да насърчи 
публикуването на покани за предложения, организирани от съвместните 
технологични инициативи, в портала на участниците в „Хоризонт 2020“. Всички те 
се съгласиха да следват този подход. Това изменение има за цел да превърне личния 
ангажимент в правно изискване, като гарантира опростена и достъпна информация 
за кандидатите.
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Изменение 83
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
Комисията гарантира постоянна 
координация между дейностите на 
„Хоризонт 2020“ и дейностите на 
съвместното предприятие „БП“, 
като редовно определя 
възможностите за взаимно допълване 
и полезни взаимодействия и прилага 
формален процес на координация с цел 
прецизиране на 
научноизследователските 
приоритети, обхванати от 
съвместната научноизследователска 
дейност по рамковата програма, и 
дейностите, обхванати от 
съвместното предприятие „БП“.

Or. es

Изменение 84
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – параграф 1 – подточка a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) гарантира приемането на 
стратегическа програма за иновации, 
която да е разработена с участието 
на всички партньори, включително 
частния сектор, научната общност, 
представителите на държавите 
членки и организациите на 
гражданското общество, развиващи 
дейност в тази област;

Or. en
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Изменение 85
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) установява и развива тясно и 
дългосрочно сътрудничество между 
Съюза, промишления сектор и другите 
заинтересовани страни;

в) установява и развива тясно и 
дългосрочно сътрудничество между 
Съюза, промишления сектор, 
академичните среди, 
изследователските организации и 
другите заинтересовани страни, като 
гарантира, че участието е възможно 
най-широко в географско отношение и 
по отношение на броя на 
участниците;

Or. ro

Изменение 86
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) публикува информация за 
проектите, включително общата 
стойност на всеки проект, имената 
на участниците и размера на 
финансирането от съвместното 
предприятие „БП“ за всеки участник;

Or. ro

Изменение 87
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след приемане на настоящия устав 
посредством писмо за одобрение —
консорциумът за биотехнологични 
производства AISBL (наричан по-долу
„консорциумът“), който е организация с 
нестопанска цел, учредена по 
белгийското законодателство
(регистрационен номер 0521-857-822), 
със седалище в Брюксел (Белгия).

б) след приемане на настоящия устав 
посредством решение на неговия 
управителен орган — консорциумът за 
биотехнологични производства AISBL
(наричан по-долу „консорциумът“), 
който е организация с нестопанска цел, 
учредена по белгийското 
законодателство (регистрационен номер 
0521-857-822), със седалище в Брюксел
(Белгия).

Or. fr

Изменение 88
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки правен субект, който 
подпомага пряко или непряко научните 
изследвания и иновациите в държава 
членка или в държава, която е 
асоциирана към рамковата програма
„Хоризонт 2020“, може да
кандидатства за членство в 
съвместното предприятие „БП“, при 
условие че участва в посоченото в 
клауза 12 финансиране за постигане на 
целите на съвместното предприятие
„БП“, зададени в член 2 от настоящия 
регламент, и че приеме устава на 
съвместното предприятие „БП“.

1. Всеки правен субект, който 
подпомага пряко или непряко научните 
изследвания и иновациите в държава 
членка или в държава, която е 
асоциирана към рамковата програма
„Хоризонт 2020“, може да членува в 
съвместното предприятие „БП“, при 
условие че участва в посоченото в 
клауза 12 финансиране за постигане на 
целите на съвместното предприятие
„БП“, зададени в член 2 от настоящия 
регламент, и че приеме устава на 
съвместното предприятие „БП“.

Or. en
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Изменение 89
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита 
значимостта и евентуалния принос 
на кандидата за постигането на 
целите на съвместното предприятие 
„БП“. След това той взема решение 
относно заявлението.

заличава се

Or. en

Изменение 90
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението.

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението. 
Правилата за приемане на нови 
членове следва да бъдат публични и 
прозрачни, да не поставят ненужни 
пречки, а всеки отказ да бъде ясно 
обоснован писмено и предоставен на 
кандидата и на групата на 
представителите на държавите.

Or. en
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Изменение 91
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението.

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението и 
незабавно уведомява своето решение 
на Комисията, която в случай на 
приета кандидатура има правото да 
възрази срещу членството на 
кандидата, освен ако последният е 
държава – членка на Съюза.

Or. fr

Изменение 92
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението.

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението в срок от 
два месеца от получаването му и 
обосновава и публикува своето 
решение.

Or. ro
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Изменение 93
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението.

3. Управителният съвет разглежда 
заявлението, като отчита значимостта и 
евентуалния принос на кандидата за 
постигането на целите на съвместното 
предприятие „БП“. След това той взема 
решение относно заявлението и 
предоставя надлежна обосновка в 
случай на отказ.

Or. en

Изменение 94
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие „БП“. Прекратяването 
влиза в сила шест месеца след 
изпращането на уведомление до другите 
членове и е необратимо. Считано 
оттогава, бившият член се освобождава 
от всички отговорности, различни от 
тези, които са одобрени или поети от 
съвместното предприятие „БП“ преди 
прекратяването на членството.

4. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие „БП“. Прекратяването 
влиза в сила шест месеца след 
изпращането на уведомление до другите 
членове и е необратимо. Считано 
оттогава, бившият член се освобождава 
от всички отговорности, различни от 
тези, които са одобрени или поети от 
съвместното предприятие „БП“ преди 
прекратяването на членството. В случай 
на оттегляне оттеглящият се член и 
съвместното предприятие „БП“ 
изготвят сметка за уреждане на 
неизпълнените финансови 
задължения.

Or. fr
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Изменение 95
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Членството в съвместното 
предприятие „БП“ не може да се 
прехвърля на трета страна без 
предварителното съгласие на 
управителния съвет.

5. Членството в съвместното 
предприятие „БП“ не може да се 
прехвърля на трета страна без 
предварителното съгласие на 
управителния съвет. Това съгласие се 
нотифицира на Комисията, която 
има право на възражение.

Or. fr

Изменение 96
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 1 - буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) групата на участниците

Or. en

Изменение 97
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 5 – параграф 1 – тире 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- един представител на групата на 
представителите на държавите 
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членки

Or. en

Изменение 98
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 5 – параграф 1 – тире 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 4 от научния комитет, поне един от 
които – от организация на 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 99
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията разполага с 50 % от 
правата на глас. Гласът на 
Комисията е неделим. Частните 
членове разполагат с равен брой 
гласове. Членовете полагат всички 
възможни усилия, за да постигнат 
консенсус. При липса на консенсус 
управителният съвет взема своите 
решения с мнозинство от най-малко
75% от всички гласове, включително 
гласовете на тези, които не присъстват.

1. Всеки представител на
управителния съвет има един глас.
Членовете полагат всички възможни 
усилия, за да постигнат консенсус. При 
липса на консенсус управителният съвет 
взема своите решения с мнозинство от 
най-малко 75% от всички гласове, 
включително гласовете на тези, които не 
присъстват.

Or. en
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Изменение 100
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 3 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на групата на 
представителите на държавите има 
право да присъства на заседанията на 
управителния съвет като наблюдател.

Председателят на групата на 
представителите на държавите има 
право да присъства на заседанията на 
управителния съвет и участва в 
неговите разисквания, но няма право 
на глас.

Or. en

Обосновка

Както групата на представителите на държавите, така и научният комитет са 
консултативни органи на съвместното предприятие „БП“ в съответствие с точка 4, 
подточка 2 от устава. За да изпълняват надлежно тази роля, следва да им се даде
правото да присъстват на заседанията на управителния съвет и да участват в 
провежданите на тях разисквания. Тези, които предоставят консултации, трябва да 
имат правото да взимат думата.

Изменение 101
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на научния комитет 
има право да присъства на 
заседанията на управителния съвет и 
да участва в неговите разисквания, но 
няма право на глас.

Or. en

Изменение 102
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на научния комитет 
има право да присъства на 
заседанията на управителния съвет и 
да участва в неговите разисквания, но 
няма право на глас.

Or. en

Обосновка

Както групата на представителите на държавите, така и научният комитет са 
консултативни органи на съвместното предприятие „БП“ в съответствие с точка 4, 
подточка 2 от устава. За да изпълняват надлежно тази роля, следва да им се даде 
правото да присъстват на заседанията на управителния съвет и да участват в 
провежданите на тях разисквания. Тези, които предоставят консултации, трябва да 
имат правото да взимат думата.

Изменение 103
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 3 - алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет приема свой 
процедурен правилник. 7.

Управителният съвет приема и прави 
обществено достъпен свой процедурен 
правилник.

Or. en

Изменение 104
Кристиан Елер, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Комисията гарантира постоянна 
координация между дейностите на 
„Хоризонт 2020“ и дейностите на 
съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“, 
като редовно определя 
възможностите за взаимно допълване 
и полезни взаимодействия,
включително желателните 
припокривания, и прилага формален 
процес на координация с цел 
прецизиране на 
научноизследователските 
приоритети, обхванати от 
съвместната научноизследователска 
дейност по рамковата програма, и 
дейностите, обхванати от 
съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“.

Or. en

Обосновка

Съществува спешна необходимост от координиране на изследователските дейности 
по рамковата програма и дейностите, извършвани в СТИ, включително управлението 
на желаното припокриване и необходимите полезни взаимодействия и допълване.
Естествено е тази задача да бъде най-добре изпълнена от Комисията, чиято роля в 
управленската структура на СТИ (50 % от гласовете) следва да ѝ осигурява 
необходимите средства за това.

Изменение 105
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) назначава, освобождава от длъжност, 
удължава мандата, дава указания и 
контролира дейността на изпълнителния 
директор;

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. fr

Изменение 106
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) одобрява поканите и, когато е 
целесъобразно, съответните правила 
за представяне на предложения, 
оценка, подбор и възлагане, както и 
процедурите за преразглеждане;

м) одобрява поканите;

Or. en

Обосновка

Правилата за представяне на предложения, оценка, подбор, процедури по възлагане и 
по преглед следва да се прилагат mutatis mutandis.

Изменение 107
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) одобрява списъка на действията,
подбрани за финансиране;

н) одобрява списъка на действията,
избрани за финансиране, въз основа на 
списъка с класифициране, съставен 
от група от независими експерти в 
съответствие с член 37 от 
Правилата за участие в „Хоризонт 
2020“;

Or. en

Изменение 108
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 - буква о а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o a) редовно информира групата на 
представителите на държавите и 
консултативния комитет относно 
всички въпроси от значение за 
консултативната им роля;

Or. en

Обосновка

За да изпълнят задачата си като консултативни органи за съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“, групата на представителите на държавите и 
консултативният комитет следва да получават необходимата информация относно 
въпросите от значение.

Изменение 109
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 - буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

тa) определя, въз основа на публична 
покана за участие в търг, независимия 
одитен орган, който ще бъде поканен 
да изготви становището, предвидено 
в член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. fr

Обосновка

Органът, компетентен за вземането на решенията, който одобрява отчетите, 
следва да има за задача да определя независимия одитен орган, който ще бъде поканен 
да изготви становището, предвидено в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета.  За да се гарантира 
прозрачност, предлагаме органът да се определя въз основа на публична покана за 
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участие в търг.

Изменение 110
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 8 – параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
изпълнителния директор от списък на 
кандидати, предложени от Комисията, 
след открита и прозрачна процедура за 
подбор. При необходимост Комисията 
привлича представители на другите 
членове на съвместното предприятие 
„БП“ за участие в процедурата за 
подбор.

1. Управителният съвет назначава 
изпълнителния директор от списък на 
кандидати, предложени от Комисията, 
след открита и прозрачна процедура за 
подбор. При необходимост Комисията 
привлича представители на другите 
членове на съвместното предприятие 
„БП“ за участие в процедурата за 
подбор. Европейският парламент има 
право на възражение.

Or. fr

Изменение 111
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изпълнителният директор може да 
бъде освободен от длъжност единствено 
с решение на управителния съвет, 
действащ по предложение на Комисията 
— при необходимост съвместно с 
частните членове.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 112
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По-конкретно изпълнителният 
директор осъществява по независим 
начин следните задачи:

4. Изпълнителният директор изпълнява 
по-конкретно следните задачи:

Or. fr

Изменение 113
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) представя на управителния съвет за 
одобрение годишния счетоводен 
отчет;

в) изготвя годишните отчети с оглед 
тяхното представяне на управителния 
съвет за одобрение;

Or. fr

Изменение 114
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 4 - буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к a) изготвя годишен доклад относно 
напредъка на 
научноизследователските и развойни 
дейности в сътрудничество с отдела 
за комуникация на съвместното 
предприятие „Биотехнологични 
производства“;

Or. en
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Обосновка

Би било препоръчително редовно да се разпространява повече и лесно достъпна 
информация за напредъка и ефективността на СТИ, за да се повиши видимостта на 
СТИ и да се осведомява широката общественост за нейните постижения.

Изменение 115
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 4 - буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мa) организира публичната покана за 
участие в търг, въз основа на която 
управителният съвет определя 
независимия одитен орган, който ще 
бъде поканен да изготви 
становището, предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 116
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 4 - буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м a) осигурява навременно последващи 
действия от препоръките от 
междинната оценка на съвместното 
предприятие „Биотехнологични 
производства“ или от всяка друга 
относима оценка на дейностите на 
СП „Биотехнологични производства“;

Or. en
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Изменение 117
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) администрира конкурсите, 
предвидени в годишния работен план, 
споразуменията или решенията, 
включително тяхното координиране;

б) администрира конкурсите,
включително оценката от група от 
независими експерти, предвидени в 
годишния работен план, споразуменията
или решенията, включително тяхното 
координиране;

Or. en

Изменение 118
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 5 - буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) осигурява надзора на система за 
информация и насърчаване за широко 
участие в дейностите на СП, а 
именно поканите за представяне на 
предложения, включително връзки 
към системата NCP.

Or. en

Изменение 119
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научният комитет е съставен от не 
повече от десетима членове. Той
избира свой председател измежду
членовете си.

1. Научният комитет е съставен от 28 
членове, по един от всяка държава 
членка, които се назначават за срок 
от две години, подлежащ на 
подновяване, и в съответствие с 
принципа на равенството между 
половете, заложен в член 16 от 
рамковата програма „Хоризонт 2020“. 
Научният комитет избира свой 
председател измежду членовете си.

Or. ro

Изменение 120
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научният комитет е съставен от не 
повече от десетима членове. Той избира 
свой председател измежду членовете си.

1. Научният комитет е съставен от не 
повече от десетима членове. Той избира 
свой председател измежду членовете си
и четирима представители в 
управителния съвет, поне един от 
които е от организация на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 121
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на 
световнопризнати експерти от 

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на 
световнопризнати експерти от 
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академичните среди, промишлеността, 
малките и средни предприятия, 
неправителствените организации и 
регулаторните органи. Членовете на 
научния комитет като цяло трябва да 
притежават научната компетентност и 
експертния опит в съответната 
техническа област, които са необходими 
за изготвяне на научнообосновани 
препоръки към съвместното 
предприятие „БП“.

академичните среди, промишлеността, 
малките и средни предприятия, 
неправителствените организации и 
регулаторните органи. Членовете на 
научния комитет като цяло трябва да 
притежават научната компетентност и 
експертния опит в съответната 
техническа област, които са необходими 
за изготвяне на научнообосновани 
препоръки към съвместното 
предприятие „БП“. Съставът му се 
стреми към равенство между 
половете съгласно член 16 от 
Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 122
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на
световнопризнати експерти от 
академичните среди,
промишлеността, малките и средни
предприятия, неправителствените 
организации и регулаторните органи.
Членовете на научния комитет като 
цяло трябва да притежават научната 
компетентност и експертния опит в 
съответната техническа област, които са 
необходими за изготвяне на 
научнообосновани препоръки към 
съвместното предприятие „БП“.

2. Членският състав осигурява 
балансирано представителство на
световно признати експерти от 
академичните среди,
научноизследователски организации, 
малките и средните предприятия, 
неправителствените организации, 
организациите на гражданското 
общество и регулаторните органи.
Членовете на научния комитет като 
цяло трябва да притежават научната 
компетентност и експертния опит в 
съответната техническа област, които са 
необходими за изготвяне на 
научнообосновани препоръки към 
съвместното предприятие „БП“.

Or. en
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Изменение 123
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет установява 
специфични критерии и процедура за 
подбор на състава на научния комитет и 
назначава неговите членове. 
Управителният съвет взема предвид
потенциалните кандидати, предложени 
от групата на представителите на 
държавите в „БП“.

3. Управителният съвет установява 
специфични критерии и процедура за 
подбор на състава на научния комитет и 
назначава неговите членове измежду
потенциалните кандидати, предложени 
от групата на представителите на 
държавите в „БП“.

Or. en

Изменение 124
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 4 - буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) предоставя консултации относно 
приоритетите на стратегическата 
програма за научни изследвания; 

Or. en

Изменение 125
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 4 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища относно 
научните приоритети, които да бъдат 
отразени в годишните работни планове;

а) предоставя становища относно 
научните приоритети, които да бъдат 
отразени в годишните работни планове, 
включително проекти на текстове на 
покани за представяне на 
предложения;

Or. en

Изменение 126
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Научният комитет заседава най-малко
веднъж годишно. Заседанията се 
свикват от нейния председател.

5. Научният комитет заседава най-малко
два пъти годишно. Заседанията се 
свикват от нейния председател.

Or. en

Изменение 127
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Научният комитет заседава най-малко
веднъж годишно. Заседанията се 
свикват от нейния председател.

5. Научният комитет заседава най-малко
два пъти годишно. Заседанията се 
свикват от нейния председател.

Or. en

Изменение 128
Кристиан Елер, Ламберт ван Нистелрой
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Предложение за регламент
Приложение І – част 10 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. Научният комитет трябва да 
получава редовно информация, по-
специално относно участието в
непреките дейности, които се 
финансират от съвместното 
предприятие „БП“, относно 
резултатите от всяка покана за 
представяне на предложения и всяко 
изпълнение на проект, относно 
полезните взаимодействия с други 
съответни програми на Съюза, 
относно изпълнението на бюджета 
за СП „БП“ и относно 
разпространението и използването 
на научноизследователските 
резултати.

Or. en

Изменение 129
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Научният комитет приема свой 
процедурен правилник.

7. Научният комитет приема и прави 
обществено достъпен свой процедурен 
правилник.

Or. en

Изменение 130
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на представителите на 
държавите заседава най-малко веднъж
годишно. Заседанията се свикват от 
нейния председател. На заседанията 
присъстват изпълнителният директор и 
председателят на управителния съвет 
или техни представители.

2. Групата на представителите на 
държавите заседава най-малко два пъти
годишно. Заседанията се свикват от 
нейния председател. На заседанията 
присъстват изпълнителният директор и 
председателят на управителния съвет 
или техни представители.

Or. en

Изменение 131
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на представителите на 
държавите заседава най-малко веднъж
годишно. Заседанията се свикват от 
нейния председател. На заседанията 
присъстват изпълнителният директор и 
председателят на управителния съвет 
или техни представители.

2. Групата на представителите на 
държавите заседава най-малко два пъти
годишно. Заседанията се свикват от 
нейния председател. На заседанията 
присъстват изпълнителният директор и 
председателят на управителния съвет 
или техни представители.

Or. en

Изменение 132
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) връзките с рамковата програма
„Хоризонт 2020“;

в) съответствието с рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;

Or. en
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Изменение 133
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) годишните работни планове; г) годишните работни планове, 
включително проектите на текстове 
на покани за представяне на 
предложения;

Or. en

Изменение 134
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение І – част 11 – параграф 3 – подточка г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) доколко е препоръчително да се 
включи даден изследователски 
приоритет, обхванат от 
съвместното предприятие „БП“, в 
редовните покани за представяне на 
предложения по Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, за да се създадат 
нови взаимодействия с 
изследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение;

Or. en

Изменение 135
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на представителите на 
държавите получава редовно 
информация, по-специално относно 
участието в непреките дейности, 
които се финансират от 
съвместното предприятие
„Биотехнологични производства“, 
относно резултатите от всяка 
покана за представяне на 
предложения и всяко изпълнение на 
проект, относно полезните 
взаимодействия с други съответни 
програми на Съюза, относно 
изпълнението на бюджета за 
„Биотехнологични производства“ и 
относно разпространението и 
използването на 
научноизследователските резултати.

Or. en

Обосновка

За да изпълни задачата си като консултативен орган за съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“, групата на представителите на държавите следва 
да получава необходимата информация относно въпросите от значение.

Изменение 136
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на представителите на 
държавите приема свой процедурен 
правилник. 12.

6. Групата на представителите на 
държавите приема и прави обществено 
достъпен свой процедурен правилник.

Or. en
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Изменение 137
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако член на съвместното 
предприятие „БП“ не изпълни 
задълженията си по отношение на 
своята договорена финансова вноска, 
изпълнителният директор го 
уведомява писмено за това и определя 
разумен срок, в който задължението 
да бъде изпълнено. Ако пропуските не 
бъдат отстранени в рамките на 
посочения срок, изпълнителният 
директор свиква заседание на 
управителния съвет, на което се 
решава дали членът в неизпълнение 
трябва да бъде отстранен или трябва 
да бъдат предприети други мерки, 
докато той изпълни своите 
задължения. Като първоначална 
стъпка, след като членът бъде 
изслушан и бъде формулирано 
предложение за отстраняване на 
неизпълнението, правото на глас на 
всеки член в неизпълнение може да 
бъде временно преустановено от 
управителния съвет.

Or. fr

Изменение 138
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие „БП“ 
представя ежегодно на Комисията
доклади в съответствие с член 60, 

3. Съвместното предприятие „БП“ 
представя ежегодно доклади на 
Комисията и на бюджетните органи.
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параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

До два месеца след приключването на 
всяка финансова година 
изпълнителният директор представя 
годишния финансов отчет и 
счетоводния баланс за предходната 
година на Сметната палата. Тя 
може да извършва проверки, 
включително на място.

Or. en

Изменение 139
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – параграф 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „БП“ се разглеждат от
независим одитен орган, както е
предвидено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „БП“ се разглеждат от
Сметната палата в рамките на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност. При разглеждането 
Сметната палата взема предвид 
констатациите на независимия
одитен орган, поканен да изготви 
становището, предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 140
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – параграф 4 - алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „БП“ се разглеждат от
независим одитен орган, както е 
предвидено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „БП“ се разглеждат от
Сметната палата в съответствие с 
член 287 от Договора.

Or. en

Изменение 141
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – параграф 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „БП“ се разглеждат от
независим одитен орган, както е 
предвидено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „БП“ се разглеждат от
Сметната палата.

Or. en

Изменение 142
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие „БП“ не 
подлежат на проверка от страна на 
Сметната палата.

заличава се

Or. en
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Изменение 143
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие „БП“ не 
подлежат на проверка от страна на 
Сметната палата.

заличава се

Or. en

Изменение 144
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие „БП“ не 
подлежат на проверка от страна на 
Сметната палата.

заличава се

Or. fr

Изменение 145
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение І – част 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Сметната палата изготвя 
специален годишен доклад за 
съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства“.

Or. en
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Изменение 146
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие „БП“ може да приеме
правила за предотвратяване и 
управление на конфликти на интереси 
по отношение на неговите членове, 
органи и персонал. В тези правила се 
предвиждат мерки за избягване на 
конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет.

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие „БП“ приема правила за 
предотвратяване и управление на 
конфликти на интереси по отношение на 
неговите членове, органи и персонал. В 
тези правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет.

Or. en

Изменение 147
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие „БП“ може да приеме
правила за предотвратяване и 
управление на конфликти на интереси 
по отношение на неговите членове, 
органи и персонал. В тези правила се 
предвиждат мерки за избягване на 
конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет.

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие „БП“ приема правила за 
предотвратяване и управление на 
конфликти на интереси по отношение на 
неговите членове, органи и персонал. В 
тези правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликт на интереси за 
представителите на членовете, 
участващи в управителния съвет.

Or. fr
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Изменение 148
Клод Тюрмес
от името на групата Greens/EFA 

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместното предприятие „БП“ 
прекратява дейността си в края на 
периода, определен в член 1 от 
настоящия регламент.

1. Съвместното предприятие „БП“ 
прекратява дейността си в края на 
периода, определен в член 1 от 
настоящия регламент, или ако не е в 
състояние да докаже, че постига 
целите си;

Or. en

Изменение 149
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съвместното предприятие
„БП“ е в ликвидация, неговите активи се 
използват за покриване на задълженията 
му и на разходите по неговата 
ликвидация. Всеки наличен излишък се 
разпределя между членовете, 
съществуващи към момента на 
ликвидацията, пропорционално на 
тяхната финансова вноска в 
съвместното предприятие „БП“. Всички 
такива излишъци, предоставени на 
Съюза, се връщат в бюджета на Съюза.

4. Когато съвместното предприятие
„БП“ е в ликвидация, неговите активи се 
използват за покриване на задълженията 
му и на разходите по неговата 
ликвидация. Всеки наличен излишък се 
разпределя между членовете, 
съществуващи към момента на 
ликвидацията, пропорционално на 
тяхната финансова вноска в 
съвместното предприятие „БП“. Всички 
такива излишъци, предоставени на 
Съюза, се връщат на специалната 
програма за прилагане на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно
бюджета на Съюза.

Or. fr


