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Изменение 5
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на рамковата програма за 
научни изследвания и иновации (2014—
2020 г.) „Хоризонт 2020“, създадена по 
силата на Регламент (ЕС) №.../20135 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г.5 (наричана по-нататък
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-силно въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите, като се подпомогне 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, 
включително чрез участие на Съюза в 
програми, осъществявани от няколко 
държави членки в съответствие с
член 185 от Договора.

(2) Целта на рамковата програма за 
научни изследвания и иновации (2014—
2020 г.) „Хоризонт 2020“, създадена по 
силата на Регламент (ЕС) №.../20135 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г.5 (наричана по-нататък
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-силно въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите чрез разработването на 
по-тесни взаимодействия, чрез 
повишаването на координацията и 
чрез избягването на ненужно 
дублиране с международни, 
национални и регионални 
научноизследователски програми. 
Партньорствата в рамките на публичния 
сектор, включително участието на 
Съюза в програми, осъществявани от 
няколко държави членки в съответствие 
с член 185 от Договора, следва да 
спомагат за постигането на тези 
цели, да изпълняват условията, 
уточнени в посочения регламент, по-
специално в член 20 от него, и да 
спазват изцяло общите принципи, 
приложими към „Хоризонт 2020“.

__________________ __________________
5 ОВ... [рамковата програма „Хоризонт 
2020“].

5 ОВ... [рамковата програма „Хоризонт 
2020“]

Or. en

Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие в 
рамките на преговорите по „Хоризонт 2020“ във връзка публично-публичните 
партньорства (ППП) и с очакваните от тях резултати.
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Изменение 6
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съгласно Решение .../2013/ЕС на 
Съвета от … 2013 г. за създаване на 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014—2020 г.)9 може да се 
предостави допълнителна помощ за 
Европейската научноизследователска 
програма по метрология.

(5) Съгласно Регламент (ЕС) №.../2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета от ... 2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“8a и Решение
.../2013/ЕС на Съвета от … 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ —
Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)9 може да се предостави 
допълнителна помощ за Европейската 
научноизследователска програма по 
метрология.

__________________ __________________
8a ОВ ... [„Хоризонт 2020“]

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

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

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване не само на специфичната програма, но и на рамковата 
програма; това е важно, за да се демонстрира спазването на член 20 от рамковата 
програма и заявените в него принципи.

Изменение 7
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Европейската програма за научни (6) Европейската програма за научни 
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изследвания и иновации в областта на 
метрологията (наричана по-нататък
„ЕПНИИМ“), съобразена със 
стратегията „Европа 2020“ и свързаните 
с нея водещи инициативи, в частност
„Съюз за иновации“10, „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“11, „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“12 и
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“13, ще бъде по-
амбициозна и приобщаваща 
инициатива, изпълнявана в 
продължение на десет години (2014—
2024 г.) от [28] участващи държави.
Като част от подобренията в сравнение 
с предишната програма в ЕПНИИМ са 
предвидени дейности във връзка с 
иновациите и промишленото 
внедряване, изследванията за норми и 
стандарти и изграждането на капацитет.

изследвания и иновации в областта на 
метрологията (наричана по-нататък
„ЕПНИИМ“), съобразена със 
стратегията „Европа 2020“ и свързаните 
с нея водещи инициативи, в частност
„Съюз за иновации“10, „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“11, „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“12 и
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“13, ще бъде по-
амбициозна и приобщаваща 
инициатива, изпълнявана в 
продължение на седем години (2014—
2020 г.) от [28] участващи държави.
Като част от подобренията в сравнение 
с предишната програма в ЕПНИИМ са 
предвидени дейности във връзка с 
иновациите и промишленото 
внедряване, изследванията за норми и 
стандарти и изграждането на капацитет.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 окончателен, 
6.10.2010 г.

10 COM(2010) 546 окончателен, 
6.10.2010 г.

11 COM(2010) 245 окончателен/2, 
26.8.2010 г.

11 COM(2010) 245 окончателен/2, 
26.8.2010 г.

12 COM (2011) 21, 26.1.2011 г. 12 COM (2011) 21, 26.1.2011 г.
13 СOM (2012) 582 final, 10.10.2012 г. 13 СOM (2012) 582 final, 10.10.2012 г.

Or. en

Обосновка

Успоредното отправяне на покани от две поколения ППП  след 2020 г. би довело до 
административни разходи, би увеличило сложността на финансирането на ЕС за 
научни изследвания и би прикрило действителния размер на финансовите средства, 
които се изразходват годишно. Поради това срокът на действие на ППП следва да 
бъде съгласуван със срока на действие на „Хоризонт 2020“ и бъдещите рамкови 
програми.

Изменение 8
Кристиан Елер
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Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) 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, срокът на действие на 
всички публично-публични 
партньорства, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде 
приведен в съответствие със срока на 
действие на рамковата програма, за 
да се избегнат в бъдеще различни 
набори от правила, прилагани 
успоредно, и свързаната с това 
допълнителна административна 
тежест за участниците;

Or. en

Изменение 9
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Участващите държави възнамеряват 
да съдействат за изпълнението на 
ЕПНИИМ през предвидения период на 
нейното изпълнение (2014—2024 г.).

(7) Участващите държави възнамеряват 
да съдействат за изпълнението на 
ЕПНИИМ през предвидения период на 
нейното изпълнение (2014—2020 г.).

Or. en

Обосновка

Успоредното отправяне на покани от две поколения ППП  след 2020 г. би довело до 
административни разходи, би увеличило сложността на финансирането на ЕС за 
научни изследвания и би прикрило действителния размер на финансовите средства, 
които се изразходват годишно. Поради това срокът на действие на ППП следва да 
бъде съгласуван със срока на действие на „Хоризонт 2020“ и бъдещите рамкови 
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програми.

Изменение 10
Норберт Гланте

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За съвместното осъществяване на 
ЕПНИИМ е необходима изпълнителна 
структура. Участващите държави 
договориха създаването на такава 
изпълнителна структура за ЕНПМ и 
през 2007 г. учредиха EURAMET e.V.
(наричана по-нататък „EURAMET“) —
европейска регионална организация по 
метрология и асоциация с идеална цел 
съгласно германското законодателство.
Функциите и задълженията на 
EURAMET са свързани с по-широкото 
европейско и глобално хармонизиране 
на метрологията. Организацията е 
отворена за всички национални 
институти по метрология в Европа (като 
членове) и за определените институти
(като асоциирани членове). Членството 
в EURAMET не зависи от наличието на 
национални програми за научни 
изследвания в областта на 
метрологията. Тъй като в доклада за 
междинната оценка на ЕНПМ бе 
посочено, че управленската структура 
на EURAMET е доказала своята 
ефикасност и пригодност за 
изпълнението на ЕНПМ, EURAMET 
следва да бъде използвана и за 
изпълнението на ЕПНИИМ.
Следователно финансовото участие на 
Съюза следва да се предостави на 
EURAMET.

(11) За съвместното осъществяване на 
ЕПНИИМ е необходима изпълнителна 
структура. Участващите държави 
договориха създаването на такава 
изпълнителна структура за ЕНПМ и 
през 2007 г. учредиха EURAMET e.V.
(наричана по-нататък „EURAMET“) —
европейска регионална организация по 
метрология и асоциация с идеална цел 
съгласно германското законодателство.
Функциите и задълженията на 
EURAMET са свързани с по-широкото 
европейско и глобално хармонизиране 
на метрологията. Организацията е 
отворена за всички национални 
институти по метрология в Европа (като 
членове) и за определените институти
(като асоциирани членове). Членството 
в EURAMET не зависи от наличието на 
национални програми за научни 
изследвания в областта на 
метрологията. Тъй като в доклада за 
междинната оценка на ЕНПМ бе 
посочено, че управленската структура 
на EURAMET е доказала своята 
ефикасност и пригодност за 
изпълнението на ЕНПМ, EURAMET 
следва да бъде използвана и за 
изпълнението на ЕПНИИМ.
Следователно финансовото участие на 
Съюза следва да се предостави на
EURAMET. При попълването на 
персонала на EURAMET трябва да се 
обърне внимание на равенството 
между половете съгласно член 15 от 
рамковата програма „Хоризонт 2020“. 
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Or. de

Изменение 11
Кристиян Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
ЕПНИИМ, в това число бюджетните 
кредити от ЕАСТ, е 300 млн. евро. То се 
изплаща от бюджетните кредити на 
общия бюджет на Съюза, отпуснати за 
съответните части на специфичната 
програма — рамковата програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“, 
създадена с Решение .../2013/ЕС в 
съответствие с член 58, параграф 1, 
буква в), подточка vi) и членове 60 и 61 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
ЕПНИИМ, в това число бюджетните 
кредити от ЕАСТ, е 262,5 млн. евро. То 
се изплаща от бюджетните кредити на 
общия бюджет на Съюза, отпуснати за 
съответните части на специфичната 
програма — рамковата програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“, 
създадена с Решение .../2013/ЕС в 
съответствие с член 58, параграф 1, 
буква в), подточка vi) и членове 60 и 61 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Or. en

Обосновка

Бюджетът на ППП и ПЧП следва да се намали с 12,5 % вследствие на общото 
намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките на МФР, за да не се застрашава 
крехкият баланс на финансирането за съвместни изследвания, от една страна, и 
финансирането за партньорства, от друга.

Изменение 12
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) участващите държави да 
докажат, че ЕПНИИМ е създадена в 
съответствие с целите и 
научноизследователските 
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приоритети, предвидени в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

Това допълнение подчертава, че следва да има силна съгласуваност между 
дейностите на ППП и научноизследователските приоритети, определени в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“. 

Изменение 13
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) участващите държави да 
докажат, че ЕПНИИМ е създадена 
съгласно общите принципи, 
уреждащи рамковата програма 
„Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

Това допълнение подчертава значението на това ППП да спазват общите принципи, 
приложими към рамковата програма „Хоризонт 2020“, като открит достъп, 
равенство между половете и недискриминация, които принципи бяха договорени по 
време на преговорите по „Хоризонт 2020“.

Изменение 14
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) участващите държави да 
докажат, че ЕПНИИМ  е създадена в 
съответствие с условията, 
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предвидени в член 20 от Регламент 
(ЕС) № №.../2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от ...  2013 г. 
за създаване на „Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
време на преговорите за „Хоризонт 2020“ във връзка с публично-публичните 
партньорства и с очакваните от тях резултати.

Изменение 15
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 24, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № … [правилата 
за участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“] 
непреките допустими разходи на 
НИМ и ОИ, участващи във 
финансирани по линия на ЕПНИИМ 
проекти, се определят чрез прилагане 
на фиксирана ставка от [5 %] от 
техните общи допустими преки 
разходи с изключение на допустимите 
преки разходи за договори за 
подизпълнение и на разходите за 
ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както 
и на финансовата подкрепа за трети 
страни.

заличава се

Or. ro

Изменение 16
Кристиан Елер
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В съответствие с принципите на 
прозрачност и недискриминация, 
предвидени в член 35, член 60, 
параграф 1 и член 128, параграф 1 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
организираните от ЕПНИИМ покани 
за представяне на предложения се 
публикуват на уебпортала на 
участниците в „Хоризонт 2020“. 

Or. en

Обосновка

По време на тристранните преговори по „Хоризонт 2020“ институциите се 
споразумяха да насърчават по-голяма съгласуваност на всички възможности за 
представяне на предложения, финансирани по „Хоризонт 2020“.   За тази цел 
Комисията обеща да насърчава публикуването на поканите за представяне на 
предложения, организирани от ПЧП и ППП, на уебпортала на участниците в 
„Хоризонт 2020“.   Изменението има за цел да превърне доброволно поетото 
задължение в правно изискване, с което да се гарантира опростен достъп до 
информация за кандидатите. 

Изменение 17
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Срокът за провеждане на междинната 
оценка на ЕПНИИМ от страна на 
Комисията е 31 декември 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценката, в 
който са включени заключенията от 
оценката и забележките на Комисията.
Най-късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
изпраща доклада на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. Срокът за провеждане на междинната 
оценка на ЕПНИИМ от страна на 
Комисията е 31 декември 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценката, в 
който са включени заключенията от 
оценката и забележките на Комисията.
Най-късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
изпраща доклада на Европейския 
парламент и на Съвета. Междинната 
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оценка на ЕПНИИМ  е част от 
междинната оценка на „Хоризонт 
2020“ и се включва в нея.

Or. en

Изменение 18
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Срокът за провеждане на междинната 
оценка на ЕПНИИМ от страна на 
Комисията е 31 декември 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценката, в 
който са включени заключенията от 
оценката и забележките на Комисията.
Най-късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
изпраща доклада на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. Срокът за провеждане на междинната 
оценка на ЕПНИИМ от страна на 
Комисията е 30 юни 2017 г. Комисията 
изготвя доклад за оценката, в който са 
включени заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 31 декември 2017 г. Комисията 
изпраща доклада на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. ro


