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Изменение 18
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 г.), 
създадена с Регламент (ЕС) № .../2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г.20 (наричана по-долу 
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите посредством принос към 
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 „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 г.), 
създадена с Регламент (ЕС) № .../2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г.20 (наричана по-долу 
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите посредством чрез 
разработването на по-тесни 
взаимодействия, повишаване на 
координацията и 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, 
посочени в този регламент, и по-
специално в член 2о от него, и да 
спазват изцяло общите принципи, 
приложими за рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

__________________ __________________
20 ОВ... [Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“]

20 ОВ... [Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“]

Or. en

Обосновка

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

Изменение 19
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През април 2012 г. Комисията 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно междинната 
оценка на съвместната програма 
Eurostars22, извършена от група от 
независими експерти две години след 
началото на програмата. Общото 
становище на експертите е, че 
програмата Eurostars изпълнява своите 
цели, внася добавена стойност за 
европейските малки и средни 
предприятия, извършващи 
научноизследователска дейност 
(наричани по-долу „МСП“), и следва да 
се продължи след 2013 г. Направени са 
редица препоръки за подобряване, 
насочени главно към необходимостта от 
по-нататъшна интеграция на 
националните програми и подобряване 
на изпълнението на оперативната 
програма с цел ускорено сключване на 
договорите и повече прозрачност в 
процедурите.

(4) През април 2012 г. Комисията 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно междинната 
оценка на съвместната програма 
Eurostars22, извършена от група от 
независими експерти две години след 
началото на програмата. Общото 
становище на експертите е, че
програмата Eurostars изпълнява своите 
цели, внася добавена стойност за 
европейските малки и средни 
предприятия, извършващи 
научноизследователска дейност 
(наричани по-долу „МСП“), и следва да 
се продължи след 2013 г. Също така се 
счита, че програмата задоволява 
редица действителни потребности 
на МСП, занимаващи се с 
научноизследователска и развойна 
дейност; тя е привлякла голям брой 
приложения, като броят на 
отговарящите на изискванията 
проекти надвишава първоначалния 
бюджет. Направени са редица 
препоръки за подобряване, насочени 
главно към необходимостта от по-
нататъшна интеграция на националните 
програми и подобряване на 
изпълнението на оперативната програма 
с цел ускорено сключване на договорите 
и повече прозрачност в процедурите.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186, 8 април 2011 г. 22 COM(2011) 186, 8 април 2011 г.

Or. ro
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Изменение 20
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съгласно Решение 2013/.../ЕС от ... 
2013 г. за създаване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.)24 може да се подкрепи действие, 
което да се основава на съвместната 
програма Eurostars и да я пренасочва по 
направленията, посочени в нейната 
междинна оценка.

(6) Съгласно Регламент (ЕС) № .../2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета от ....2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“ и Решение 2013/.../ЕС 
от ... 2013 г. за създаване на 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014—2020 г.)24 може да се 
подкрепи действие, което да се основава 
на съвместната програма Eurostars и да я 
пренасочва по направленията, посочени 
в нейната междинна оценка.

__________________ __________________
24 ОВ... [специфична програма 
„Хоризонт 2020“].

24 ОВ... [специфична 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 20 от 
рамковата програма и заявените там принципи.

Изменение 21
Кент Йоансон, Йенс Роде

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Програмата Eurostars-2 (наричана по-
долу „Eurostars-2“), която е съгласувана 
със стратегията „Европа 2020“, 

(7) Програмата Eurostars-2 (наричана по-
долу „Eurostars-2“), която е съгласувана 
със стратегията „Европа 2020“, 
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съответната водеща инициатива „Съюз 
за иновации“25 и „Засилено 
партньорство в Европейското 
научноизследователско пространство за 
високи постижения и растеж“26, ще е 
насочена към подпомагане на МСП, 
извършващи научноизследователска 
дейност, чрез съфинансиране на техните 
пазарно ориентирани изследователски 
проекти в която и да е област. Като 
такава, и в съчетание с дейностите по 
целта „Водещи позиции при базовите 
технологии“, заложена в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, тя ще 
допринесе за постигане на целите по 
част „Водещи позиции в 
промишлеността“ от същата програма 
да се ускори развитието на 
технологиите и иновациите, които ще 
бъдат в основата на бъдещите 
предприятия, и да се подпомогнат 
иновативните европейски МСП, за да 
станат те водещи в световен мащаб. В 
рамките на подобренията от предишната 
програма Eurostars Eurostars-2 следва да 
доведе до ускореното предоставяне на 
безвъзмездни средства, по-дълбока 
интеграция и рационално, прозрачно и 
по-ефикасно управление в полза на 
МСП, извършващи 
научноизследователска дейност.

съответната водеща инициатива „Съюз 
за иновации“25 и „Засилено 
партньорство в Европейското 
научноизследователско пространство за 
високи постижения и растеж“26, ще е 
насочена към подпомагане на МСП, 
извършващи научноизследователска 
дейност, чрез съфинансиране на техните 
пазарно ориентирани изследователски 
проекти в която и да е област. Като 
такава, и в съчетание с дейностите по 
целта „Водещи позиции при базовите 
технологии“, заложена в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, тя ще 
допринесе за постигане на целите по 
част „Водещи позиции в 
промишлеността“ от същата програма 
да се ускори развитието на 
технологиите и иновациите, които ще 
бъдат в основата на бъдещите 
предприятия, и да се подпомогнат 
иновативните европейски МСП, за да 
станат те водещи в световен мащаб. В 
рамките на подобренията от предишната 
програма Eurostars Eurostars-2 следва да 
доведе до ускореното предоставяне на 
безвъзмездни средства, по-дълбока 
интеграция и рационално, прозрачно и 
по-ефикасно управление в полза на 
МСП, извършващи 
научноизследователска дейност. 
Запазването на възходящото (отдолу 
нагоре) естество и движената от 
съображения за бизнеса програма, 
съчетани с основния акцент от 
предишните програми Eurostars върху 
пазарния потенциал, са от основно 
значение за успеха на Eurostars - 2.

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

25 COM(2010) 546 окончателен от 6 
октомври 2010 г.

26 COM(2012) 392 окончателен, 
17.7.2012 г.

26 COM(2012) 392 окончателен от 
17.7.2012 г.

Or. en
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Обосновка

Двата основни елемента, залегнали в основата на успеха на програмата Eurostars, са 
нейният възходящ характер и нейната ориентирана към бизнеса програма.

Изменение 22
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) 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 в бъдеще.

Or. en

Изменение 23
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Участващите държави възнамеряват 
да допринесат за изпълнението на 
програмата Eurostars-2 през 
предвидения за Eurostars-2 период 

(9) Участващите държави възнамеряват 
да допринесат за изпълнението на 
програмата Eurostars-2 през 
предвидения за Eurostars-2 период 
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(2014—2024 г.). (2014—2020 г.).

Or. en

Обосновка

Успоредният характер на две поколения публично-публични партньорства, изпращащи 
покани от 2020 г. нататък, би довел до административни разходи, би увеличил 
комплексния характер на финансирането на научни изследвания в ЕС и би прикривал 
действителните суми за финансиране, които се изразходват ежегодно.  Поради това 
времето на действие на публично-публичните партньорства следва да бъде приведено 
в съответствие със срока на действие на „Хоризонт 2020“ и с бъдещи рамкови 
програми.

Изменение 24
Милослав Рансдорф

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Всяка държава — членка на 
EUREKA, или асоциирана държава, 
която не е асоциирана към „Хоризонт 
2020“, може да стане държава 
партньор по Eurostars-2.

Or. en

Изменение 25
Милослав Рансдорф

Предложение за решение
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „МСП, извършващо 
научноизследователска дейност“ 
означава МСП, което реинвестира най-
малко 10 % от оборота си или 
посвещава поне 10 % от 
еквивалентите на пълно работно 

(2) „МСП, извършващо 
научноизследователска и развойна 
дейност“ означава МСП, което 
реинвестира най-малко 10 % от оборота 
си в научноизследователска и развойна 
дейност или посвещава поне 10 % от 
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време(ЕПРВ) на научноизследователска 
дейност.

своите еквиваленти на пълно работно 
време (ЕПРВ) на научноизследователска 
и развойна дейност, или има най-малко 
5 еквивалента на пълно работно 
време (за МСП с не повече от 
100 еквивалента на пълно работно 
време) или 10 еквивалента на пълно 
работно време (за МСП с над 
100 еквивалента на пълно работно 
време) за такава дейност.

Or. en

Изменение 26
Паул Рюбиг, Мария Да Граса Карвалю, Мортен Льокегор, Юрген Кройцман

Предложение за решение
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „МСП, извършващо 
научноизследователска дейност“ 
означава МСП, което реинвестира най-
малко 10 % от оборота си или 
посвещава поне 10 % от еквивалентите 
на пълно работно време(ЕПРВ) на 
научноизследователска дейност.

(2) „МСП, извършващо 
научноизследователска дейност“ 
означава МСП, което реинвестира най-
малко 10 % от оборота си в 
научноизследователска и развойна 
дейност или посвещава поне 10 % от 
еквивалентите на пълно работно време 
(ЕПРВ) на научноизследователска и 
развойна дейност, или има най-малко 
5 еквивалента на пълно работно 
време (за МСП с не повече от 
100 еквивалента на пълно работно 
време) или 10 еквивалента на пълно 
работно време (за МСП с над 
100 еквивалента на пълно работно 
време) за такива 
научноизследователски и развойни 
дейности.

Or. en

Обосновка

Това в голяма степен ще подпомогне традиционните сектори като производство и 
хранително-вкусова промишленост, които често са трудоемки и с малко НИРД 
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еквиваленти на пълно работно време (по-малко от 10 %) и ще им даде възможност да 
участват в международно сътрудничество за научноизследователска и развойна 
дейност.

Изменение 27
Кент Йоансон, Йенс Роде

Предложение за решение
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „МСП, извършващо 
научноизследователска дейност“ 
означава МСП, което реинвестира най-
малко 10 % от оборота си или 
посвещава поне 10 % от 
еквивалентите на пълно работно 
време(ЕПРВ) на научноизследователска 
дейност.

(2) „МСП, извършващо 
научноизследователска дейност“ 
означава МСП, което реинвестира най-
малко 10 % от оборота си в 
научноизследователска и развойна 
дейност или посвещава поне 10 % от 
своите еквиваленти на пълно работно 
време (ЕПРВ) на научноизследователска 
и развойна дейност, или има най-малко 
5 еквивалента на пълно работно 
време (за МСП с не повече от 
100 еквивалента на пълно работно 
време) или 10 еквивалента на пълно 
работно време (за МСП с поне 
100 еквивалента на пълно работно 
време).

Or. en

Обосновка

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.
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Изменение 28
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Член 3 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейностите се осъществяват чрез 
транснационално сътрудничество между 
МСП, извършващи 
научноизследователска дейност, или с 
други участници в иновационната 
верига (напр. университети и 
научноизследователски организации);

а) дейностите се осъществяват чрез 
транснационално сътрудничество между 
МСП, извършващи 
научноизследователска дейност, или с 
други участници в иновационната 
верига (напр. университети и 
научноизследователски организации) 
или от МСП, планиращи да се заемат 
с научноизследователска дейност и да 
инвестират поне 10% от своята 
печалба в научноизследователска 
дейност и новаторство;

Or. ro

Изменение 29
Милослав Рансдорф

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка държава — членка на 
EUREKA, или асоциирана държава, 
която не е асоциирана към „Хоризонт 
2020“, може да стане държава 
партньор по Eurostars-2, при условие 
че отговаря на условието, определено 
в член 6, параграф 1, буква в). 
Държавите — членки на EUREKA, 
или асоциираните държави, които 
отговарят на това условие, се 
разглеждат като държави партньори 
за целите на настоящото решение. 
Тези държави партньори не са 
допустими за финансиране от Съюза 
по линия на Eurostars-2.
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Or. en

Изменение 30
Кент Йоансон, Йенс Роде

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка държава — членка на 
EUREKA, или асоциирана държава, 
която не е асоциирана към „Хоризонт 
2020“, може да бъде партньор по 
Eurostars-2, при условие че отговаря 
на условието, определено в член 6, 
параграф 1, буква в). Държавите —
членки на EUREKA, или 
асоциираните държави, които 
отговарят на тези условия, се 
разглеждат като държави партньори 
за целите на настоящото решение. 
Тези държави партньори обаче не се 
допускат до финансиране от Съюза 
по линия на Eurostars-2.

Or. en

Обосновка

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Изменение 31
Патриция Тоя

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка държава — членка на 
EUREKA, или асоциирана държава, 
която не е асоциирана към „Хоризонт 
2020“, може да стане държава 
партньор по Eurostars-2, при условие 
че отговаря на условието, определено 
в член 6, параграф 1, буква в). 
Държавите — членки на EUREKA, 
или асоциираните държави, които 
отговарят на това условие, се 
разглеждат като държави партньори 
за целите на настоящото решение. 
Тези държави партньори не се 
допускат до финансиране от Съюза 
по линия на Eurostars-2.

Or. en

Изменение 32
Паул Рюбиг, Мария Да Граса Карвалю, Мортен Льокегор

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 а
2a. Всяка държава — членка на 
EUREKA, или асоциирана държава, 
която не е асоциирана към „Хоризонт 
2020“, може да бъде партньор по 
Eurostars-2, при условие че отговаря 
на условието, определено в член 6, 
параграф 1, буква в). Държавите —
членки на EUREKA, или 
асоциираните държави, които 
отговарят на тези условия, се 
разглеждат като държави партньори 
за целите на настоящото решение. 
Тези държави партньори не са 
допустими за финансиране от Съюза 
по линия на Eurostars-2.
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Or. en

Обосновка

Тъй като Eurostars е съвместна програма между Европейската комисия и EUREKA, 
всяка държава — членка на EUREKA, или асоциирана държава по EUREKA, може да 
бъде партньор по Eurostars-2.

Изменение 33
Кристиан Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на финансовата 
вноска на Съюза, включително 
бюджетни кредити от ЕАСТ, в Eurostars-
2 е в размер на 287 млн. евро30. 
Вноската се изплаща от бюджетните 
кредити на общия бюджет на Съюза, 
отпуснат за съответните части на
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 
2020“, установена 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 финансовата 
вноска на Съюза, включително 
бюджетни кредити от ЕАСТ, в Eurostars-
2 е в размер на 251 125 млн. евро30. 
Вноската се изплаща от бюджетните 
кредити на общия бюджет на Съюза, 
отпуснат за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ по специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, установена 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.

__________________ __________________
30 Сумата е индикативна и ще зависи от 
окончателно договорената сума за ГД 
„Научни изследвания и иновации“ за 
целта „Иновации в МСП“ по част 2 —
„Водещи позиции в промишлеността“, 
която ще бъде окончателно одобрена от 
бюджетния орган в окончателната 
редакция на законодателната и 
финансова обосновка.

30 Сумата е индикативна и ще зависи от 
окончателно договорената сума за ГД 
„Научни изследвания и иновации“ за 
целта „Иновации в МСП“ по част 2 —
„Водещи позиции в промишлеността“, 
която ще бъде окончателно одобрена от 
бюджетния орган в окончателната 
редакция на законодателната и 
финансова обосновка.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се намали бюджетът на публично-публичните 
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партньорства и публично-частните партньорства 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 партньорствата, от друга. Освен това следва да бъде посочен 
конкретният източник на финансиране по рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Изменение 34
Милослав Рансдорф

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се надвишава максималната 
стойност, определена в параграф 1, 
вноската на Съюза е равна на една трета 
от вноските на участващите държави, 
посочени в член 7, параграф 1, буква а). 
Тя покрива административни и 
оперативни разходи.

2. Без да се надвишава максималната 
стойност, определена в параграф 1, 
вноската на Съюза по правило е равна 
на една трета от вноските на 
участващите държави, посочени в член 
7, параграф 1, буква а). Тя покрива 
административни и оперативни разходи. 
Ако по време на периода на действие 
на програмата процентът на 
финансовото участие на Съюза 
трябва да бъде адаптиран, следва да 
се предостави определена гъвкавост за 
отделните покани. В този случай 
финансовото участие на Съюза може 
да достигне до максимум половината 
от вноските на участващите 
държави

Or. en

Изменение 35
Паул Рюбиг, Мария Да Граса Карвалю, Мортен Льокегор

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се надвишава максималната 
стойност, определена в параграф 1, 

2. Без да се надвишава максималната 
стойност, определена в параграф 1, 
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вноската на Съюза е равна на една 
трета от вноските на участващите 
държави, посочени в член 7, параграф 1, 
буква а). Тя покрива административни 
и оперативни разходи.

вноската на Съюза е равна на до 
половината от вноските на 
участващите държави, посочени в член 
7, параграф 1, буква а)30а. Тя покрива 
оперативните разходи, включително 
разходите за оценка на предложения, 
и административни разходи.
__________________
30а Вноската на Съюза, възлизаща на 
половината от вноските на 
участващите държави, е равна на 
ставка за допълване от 33%.

Or. en

Изменение 36
Кент Йоансон, Йенс Роде

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се надвишава максималната 
стойност, определена в параграф 1, 
вноската на Съюза е равна на една 
трета от вноските на участващите 
държави, посочени в член 7, параграф 1, 
буква а). Тя покрива административни и 
оперативни разходи.

2. Без да се надвишава максималната 
стойност, определена в параграф 1, 
вноската на Съюза е равна на до 
половината от вноските на 
участващите държави, посочени в член 
7, параграф 1, буква а). Тя покрива 
оперативни разходи, включително 
разходите по оценка на 
предложенията, както и 
административни разходи.

Or. en

Обосновка

Други програми по член 185 (EDCTP 2, интелигентна заобикаляща среда (AAL 2), 
ЕНПМ) имат значително по-висока ставка за допълване, която е равна на 50 % от 
общите публични фондове (100 %, ако се сравняват със средствата от държавите 
членки), в сравнение с 25 % за Eurostars 2. Ставка за допълване от 33% за Eurostars 2 
(което представлява до 50 % от средствата от държавите членки) ще предостави 
по-справедливо третиране сред програмите по член 185. Ставката за допълване ще 
бъде гъвкава и коригирана от групата на високо равнище по Eurostars за периода на 
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действие на програмата, с цел справяне с успеха.

Изменение 37
Паул Рюбиг, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не повече от 2 % от финансовата 
вноска на Съюза могат да се използват 
за административни разходи на 
Eurostars-2. Участващите държави 
покриват всички други
административни разходи, необходими 
за изпълнението на Eurostars-2.

3. Не повече от 6 % от финансовата 
вноска на Съюза могат да се използват 
за административни разходи на 
Eurostars-2 и за оценка на проекти. 
Участващите държави покриват 
националните административни 
разходи, необходими за изпълнението 
на Eurostars-2.

Or. en

Изменение 38
Кент Йоансон, Йенс Роде

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не повече от 2 % от финансовата 
вноска на Съюза могат да се използват 
за административни разходи на 
Eurostars-2. Участващите държави 
покриват всички други
административни разходи, необходими 
за изпълнението на Eurostars-2.

3. Не повече от 4 % от финансовата 
вноска на Съюза могат да се използват 
за административни разходи на 
Eurostars-2. Участващите държави 
покриват националните
административни разходи, необходими 
за изпълнението на Eurostars-2.

Or. en

Обосновка

Разходите на изпълнителния орган (секретариатът на EUREKA) според изчисленията 
ще достигнат 19 милиона евро за периода 2014-2023 г., от които 11 милиона евро са 
свързани с административните разходи и 8 милиона евро са разходи за оценка. Поради 
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това се предлага до 4 % от допълнителното финансиране от ЕК да бъдат предвидени 
за административни разходи (4 % от 287 млн. евро = 11,5 млн. евро). Що се отнася до 
разходите за оценка, тъй като те се считат за оперативни разходи, е необходимо да 
бъде уточнено, че те са напълно обхванати от допълнителното финансиране от ЕК.

Изменение 39
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) доказване от страна на 
участващите държави, че Eurostars- 2 
е създадена в съответствие с целите 
и и приоритетите за научни 
изследвания на „Иновации в МСП“, 
както е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ No.../2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от...  2013 г. 
за създаване на „Хоризонт 2020“ и на 
Решение 2013/.../EС 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.);

Or. en

Обосновка

С тази добавка се подчертава, че следва да има ясна съгласуваност между 
дейностите по публично-публичните партньорства и научноизследователските 
приоритети, определени в рамковата програма „Хоризонт 2020“.

Изменение 40
Паул Рюбиг, Мария Да Граса Карвалю, Мортен Льокегор, Юрген Кройцман

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Доказване от страна на 
участващите държави, 
представлявани от секретариата на 
EUREKA, че програмата е създадена в 
съответствие с възходящия (отдолу 
нагоре) подход на Eurostars 2.

Or. en

Изменение 41
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) Доказване от страна на 
участващите държави, че Eurostars-2 
е създадена в съответствие с общите 
принципи, ръководещи рамкова
програма „Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

С тази добавка се подчертава, че е важно публично-публичните партньорства да се 
придържат към общите принципи, приложими спрямо „Хоризонт 2020“, като 
например открит достъп, равенство между половете и недискриминация, които са 
били договорени по време на преговорите по рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Изменение 42
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) Доказване от страна на 
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участващите държави, че Eurostars-2 
е създадена в съответствие с 
условията, посочени в член 20 от 
Регламент (ЕС) № No.../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“ по отношение на публично-публичните 
партньорства, и очакваните резултати.

Изменение 43
Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ESE да демонстрира способността си 
да изпълнява Eurostars-2, включително 
да получава, разпределя и наблюдава 
финансовото участие на Съюза в 
рамките на непрякото управление на 
бюджета на Съюза в съответствие с 
членове 58, 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012;

г) ESE да демонстрира способността си 
да изпълнява Eurostars-2, включително 
да получава, разпределя и наблюдава 
финансовото участие на Съюза в 
рамките на непрякото управление на 
бюджета на Съюза в съответствие с 
членове 58, 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012, като се зачита 
възходящият подход на програма 
Eurostars-2;

Or. en

Изменение 44
Патриция Тоя

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква б а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Увеличен принос в натура от 
страна на публичните 
администрации, най-вече публичните 
научноизследователски организации, в 
съответствие с националните 
параметри за научни изследвания. 

Or. it

Изменение 45
Кристиан Елер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В съответствие с принципите на 
прозрачност и недискриминация, 
както е посочено в член 60, параграф 1 
и 128 (1) от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012, покани за представяне на 
предложения, организирани от 
Eurostars- 2, се публикува на интернет 
портал на участниците в „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Обосновка

По време на тристранната процедура на преговорите по„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 представяне на 
предложения, организирани от ПЧП и публично-публичните партньорства на портала 
за участници в рамките на „Хоризонт 2020“. Това изменение има за цел да превърне 
едно самоналожено задължение в правно изискване, като гарантира опростена и 
достъпна информация за кандидатите.

Изменение 46
Кристиан Елер, Зофия Мазей Кукович
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Предложение за решение
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Срокът за провеждане на междинната 
оценка на Eurostars-2 от страна на 
Комисията е 31 декември 2017 г.
Комисията изготвя доклад за оценката, 
който включва заключения и коментари 
от страна 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 Eurostars-2 от страна на 
Комисията е 31 декември 2017 г.
Комисията изготвя доклад за оценката, 
който включва заключения и коментари 
от страна на Комисията.Най-късно до 
30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада на Европейския парламент и на 
Съвета. Междинната оценка на 
Eurostars- 2 е част от междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ и се 
съставя заедно с нея.

Or. en

Изменение 47
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Приложение І – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. След като бъде одобрен списъкът с 
класирането, всяка участваща държава 
финансира своите национални 
участници в проектите, избрани за 
финансиране, посредством определения 
национален орган по финансиране, като 
полага всички възможни усилия, за да 
осигури финансирането на проектите, 
класирани на първите 50 места, и на 
поне 50 до 75 % от проектите, 
отговарящи на минималните 
изисквания. Размерът на финансиране 
на участниците се изчислява в 
съответствие с правилата за 
финансиране от националната програма 
на съответната държава, участваща в 
Eurostars-2. Финансовата вноска на 

8. След като бъде одобрен списъкът с 
класирането, всяка участваща държава 
финансира своите национални 
участници в проектите, избрани за 
финансиране, посредством определения 
национален орган за финансиране, като 
полага всички възможни усилия, за да 
осигури финансирането на проектите, 
класирани на първите 100 места, и на 
поне 65 до 75 % от проектите, 
надхвърлящи определените прагове .
Размерът на финансиране на 
участниците се изчислява в 
съответствие с правилата за 
финансиране от националната програма 
на съответната държава, участваща в 
Eurostars-2. Финансовата вноска на 
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Съюза се превежда от ESE на 
националните органи за финансиране, 
при условие че последните са платили 
своята финансова вноска по проектите.

Съюза се превежда от ESE на 
националните органи за финансиране, 
при условие че последните са платили 
своята финансова вноска по проектите.

Or. ro


