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Изменение 1
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че научните изследвания и 
иновациите са от основно значение за 
справяне с глобалните 
предизвикателства и че иновациите се 
насърчават най-ефективно на 
регионално равнище;

1. счита, че научните изследвания и 
иновациите са от основно значение за 
справяне с глобалните 
предизвикателства и че иновациите се 
насърчават най-ефективно на 
национално, регионално или местно 
равнище;

Or. en

Изменение 2
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че научните изследвания и 
иновациите са от основно значение за 
справяне с глобалните 
предизвикателства и че иновациите се 
насърчават най-ефективно на 
регионално равнище;

1. счита, че научните изследвания и 
иновациите са от основно значение за 
справяне с глобалните 
предизвикателства и че иновациите 
могат да бъдат насърчавани много
ефективно на регионално равнище;

Or. de

Изменение 3
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. изтъква, че научните изследвания 
и иновациите, по-специално що се 
отнася до развитието на ниски или 
нулеви въглеродни емисии и 
енергоспестяването, са от ключово 
значение за справянето с глобалните 
предизвикателства, като например 
изменението на климата и 
сигурността на енергийните 
доставки, както и за подобряването 
на конкурентоспособността на 
регионално и местно равнище;

Or. el

Изменение 4
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията да 
гарантира, че предстоящият 
законодателен акт в областта на 
иновациите ще бъде съставен с оглед 
засилване на взаимодействието 
между структурните фондове и 
рамковите програми за научни 
изследвания и иновации (Седмата 
рамкова програма и Рамковата 
програма за конкурентоспособност);

Or. en
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Изменение 5
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че основните практически 
възможности за взаимодействие 
могат да произтичат от 
тематичните допълвания между 
програмите със силен акцент върху 
технологиите или върху секторите, 
разработени на европейско, 
национално и регионално равнище;

Or. en

Изменение 6
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че дългосрочното 
планиране е необходимо на регионално 
равнище, за да се постигне 
взаимодействие, примерно като се 
използва един инструмент (например 
Седмата рамкова програма) като 
подготвителна дейност за по-голяма 
инфраструктурна инвестиция 
(финансирана чрез Структурните 
фондове примерно);

Or. en



PE439.282v01-00 6/19 AM\806429BG.doc

BG

Изменение 7
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава Комисията да 
гарантира, че регионалните 
оперативни програми на 
Структурните фондове отпускат 
достатъчни средства за поддържане 
и по-нататъшно развитие на 
„регионалните стратегически рамки 
за научни изследвания и иновации”;

Or. en

Изменение 8
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че въздействието на тези 
целеви финансови средства може да 
бъде подобрено още чрез допълнително 
използване и по-добра координация на 
регионални, научноизследователски и 
иновационни политики, както на 
равнището на ЕС, така и на регионално 
равнище;

3. счита, че въздействието на тези 
целеви финансови средства може да 
бъде подобрено още чрез  допълнително 
използване и по-добра координация на 
регионални, научноизследователски и 
иновационни политики, както на 
равнището на ЕС, така и на регионално 
равнище и призовава Комисията да 
обърне специално внимание на 
подобна координация;

Or. de
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Изменение 9
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че въздействието на тези 
целеви финансови средства може да 
бъде подобрено още чрез допълнително 
използване и по-добра координация на 
регионални, научноизследователски и 
иновационни политики, както на 
равнището на ЕС, така и на 
регионално равнище;

3. счита, че въздействието на тези 
целеви финансови средства може да 
бъде подобрено още чрез  допълнително 
използване и по-добра координация на 
научноизследователски и иновационни 
политики на равнище ЕС, на 
национално, регионално и местно
равнище;

Or. en

Изменение 10
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че въздействието на тези 
целеви финансови средства може да 
бъде подобрено още чрез допълнително 
използване и по-добра координация на 
регионални, научноизследователски и 
иновационни политики, както на 
равнището на ЕС, така и на регионално 
равнище;

3. счита, че въздействието на тези 
целеви финансови средства може да 
бъде подобрено още чрез  допълнително 
използване и по-добра координация на 
регионални, научноизследователски и 
иновационни политики, както на 
равнището на ЕС, така и на регионално 
и местно равнище;

Or. el

Изменение 11
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията – успоредно 
с работата върху засилване на 
взаимодействието – да опрости 
бюрокрацията за рамковите програми 
за научни изследвания (Седма рамкова 
програма) и иновации (Рамковата 
програма за конкурентоспособност), 
за да засили ефекта от 
взаимодействието със Структурните 
фондове;

Or. en

Изменение 12
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че са необходими 
понататъшни мерки, за да се 
подготви основата за ефективно 
транснационално сътрудничество, 
по-специално разработването на 
съгласувани регионални или 
национални стратегии за постигане 
на взаимодействие;

Or. en

Изменение 13
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изразява убеденост, че 
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ангажиментът от страна на 
политическото ръководство е както 
необходимо предусловие за 
съгласуването на политиките в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, така и средство за 
задълбочаване на това съгласуване;

Or. en

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. счита, че установяването на 
стратегическа рамка за политиката 
за научни изследвания и иновации 
помага да се гарантира, че отделните 
политики са в съответствие с 
националните цели и приоритети за 
икономическо и социално развитие;

Or. en

Изменение 15
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. счита, че процедурите по 
изпълнение и механизмите за 
мониторинг следва да бъдат 
съставени така, че да гарантират, че 
политиките могат да се регулират с 
оглед на напредъка, новата 
информация и променящите се 
обстоятелства;
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Or. en

Изменение 16
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 д (нов)

Проектостановище Изменение

3д. счита, че административна 
култура, която насърчава 
междусекторното сътрудничество и 
постоянния диалог между 
различните групи политики, 
допринася за задълбочаването на 
съгласуваността между политиките;

Or. en

Изменение 17
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 е (нов)

Проектостановище Изменение

3е. като се има предвид фактът, че 
изпълнителните органи на 
съответните инструменти на ЕС 
съществуват на различни равнища 
(наднационално, национално и 
поднационално) и се ръководят от 
различна логика (например 
сближаване спрямо отлични 
постижения), счита, че 
гарантирането на реално сближаване 
на политиките е сериозно 
предизвикателство, особено в реални 
условия, където инструментите на 
ЕС се смесват с националните и 
регионалните политики;
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Or. en

Изменение 18
Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. като признава, че програми на 
Общността като Структурните фондове, 
Седмата рамкова програма и Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации се различават по отношение 
на първоначалната си насоченост, 
механизма и администрацията, счита, че 
различаващи се правила, процедури и 
практики ненужно възпрепятстват 
ефективното им прилагане; призовава за 
по-хармонизиран подход, по-добра 
координация и повече обмен на 
информация между различните 
програми; призовава Комисията да 
изпълнява ролята на посредник и да 
предоставя съвместни насоки по 
отношение на възможности за 
финансиране от Общността чрез 
предварителни ръководни бележки;

4. като признава, че програми на 
Общността като Структурните фондове, 
Седмата рамкова програма и Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации се различават по отношение 
на първоначалната си насоченост, 
механизма и администрацията, счита, че 
различаващи се правила, процедури и 
практики ненужно възпрепятстват 
ефективното им прилагане; призовава за 
по-хармонизиран подход (по 
отношение на правилата за 
допустимост, стандартни разходи за 
единица, еднократни плащания и др.), 
по-добра координация (на графика за 
покани за представяне на 
предложения, на темите и типовете 
покани и т.н.)  и повече обмен на 
информация между различните 
програми; счита, че на регионално 
равнище има ясно изразена 
необходимост от повече експертни 
познания по кандидатстването за 
общностно финансиране, по 
административните и финансовите 
процедури, управлението на фондове и 
финансовия инженеринг; с оглед на 
това, призовава Комисията да 
изпълнява ролята на посредник и да 
предоставя съвместни насоки по 
отношение на възможности за 
финансиране от Общността чрез 
предварителни ръководни бележки;

Or. en
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Изменение 19
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. като признава, че програми на 
Общността като Структурните фондове, 
Седмата рамкова програма и Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации се различават по отношение 
на първоначалната си насоченост, 
механизма и администрацията, счита, че 
различаващи се правила, процедури и 
практики ненужно възпрепятстват 
ефективното им прилагане; призовава за 
по-хармонизиран подход, по-добра 
координация и повече обмен на 
информация между различните 
програми; призовава Комисията да 
изпълнява ролята на посредник и да
предоставя съвместни насоки по 
отношение на възможности за 
финансиране от Общността чрез 
предварителни ръководни бележки;

4. като признава, че програми на 
Общността като Структурните фондове, 
Седмата рамкова програма и Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации  се различават в 
първоначалната си насоченост, 
механизъм и администрация, счита, че 
определени правила, процедури и 
практики могат ненужно да 
възпрепятстват ефективното прилагане;  
призовава за по-добра координация и 
повече обмен на информация между 
различните програми; призовава 
Комисията да изпълнява ролята на 
посредник и да предоставя съвместни 
насоки по отношение на възможности за 
финансиране от Общността чрез 
предварителни ръководни бележки;

Or. en

Изменение 20
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отправя искане Европейската 
комисия да включи анализ на 
вътрешните връзки с други 
инструменти в проучванията за 
изготвяне на оценка за всеки от 
трите инструмента, за да може да 
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предостави съвместни насоки; 

Or. en

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че реализирането на 
потенциалните взаимодействия, 
елиминирането на празнотите и 
избягването на припокриването на 
финансиране, предоставяно от трите 
инструмента на ЕС (Структурните 
фондове, Седмата рамкова програма и 
Рамковата програма за 
конкурентоспособност) ще зависи от 
ефективността на стратегическите 
процеси „отдолу - нагоре” на 
регионално и/или национално равнище 
(в зависимост от размера и степента 
на децентрализация на държавите-
членки);

Or. en

Изменение 22
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва, че реалното 
взаимодействие от гледна точка на 
прекия бенефициер на финансиране 
зависи от организационния и 
стратегически капацитет на 
бенефициера да съчетава подкрепа от 
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различни инструменти на ЕС;
призовава регионалните участници да 
създават регионални стратегии, 
които могат да улеснят 
съчетаването на финансиране;
следователно отправя искане към 
Комисията да направи оценка на 
възможността за предоставяне на 
допълнителна експертна подкрепа 
чрез „наръчник на потребителя”, 
както и средства за обмен на добри 
практики;

Or. en

Изменение 23
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. тъй като ограничен брой региони 
разполагат с реален потенциал да се 
възползват от взаимодействието 
между програмите, отправя искане 
към Комисията да засили анализа на 
регионално равнище на потенциала за 
научни изследвания и иновации и 
особено като подобри наличните 
статистически данни и данни за 
качеството;

Or. en

Изменение 24
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава регионалните органи да 
използват по-добре СФ за изграждане на 
капацитет за научни изследвания, 
знания и иновации в техните региони, 
като им дава възможност да вземат 
участие в дейностите на ЕС по научни 
изследвания и иновации; насърчава 
регионите да определят приоритети в 
научноизследователската и развойната 
дейност в допълнение към тези на 
Седмата рамкова програма;

5. призовава регионалните органи да 
използват по-добре СФ за изграждане на 
капацитет за научни изследвания, 
знания и иновации в техните региони –
като обръщат изрично внимание на 
зелените иновации, които ще 
прокарат пътя за следващата 
индустриална революция, като така 
им дава възможност да вземат участие в 
дейностите на ЕС по научни 
изследвания и иновации; насърчава 
регионите да определят приоритети в 
научноизследователската и развойната 
дейност в допълнение към тези на 
Седмата рамкова програма;

Or. de

Изменение 25
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава регионалните органи да 
използват по-добре СФ за изграждане на 
капацитет за научни изследвания, 
знания и иновации в техните региони, 
като им дава възможност да вземат 
участие в дейностите на ЕС по научни 
изследвания и иновации; насърчава 
регионите да определят приоритети в 
научноизследователската и развойната 
дейност в допълнение към тези на 
Седмата рамкова програма;

5. призовава държавите-членки и 
регионалните или местните органи да 
използват по-добре СФ за изграждане на 
капацитет за научни изследвания, 
знания и иновации в техните региони, 
като им дават възможност да вземат 
участие в дейностите на ЕС по научни 
изследвания и иновации;  насърчава 
държавите-членки и, ако е уместно, 
регионалните или местните органи,
да определят приоритети в 
научноизследователската и развойната 
дейност и при необходимост да 
гарантират, че те се допълват с 
приоритетите на Седмата рамкова 
програма;
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Or. en

Изменение 26
Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава регионалните органи да 
използват по-добре СФ за изграждане на 
капацитет за научни изследвания, 
знания и иновации в техните региони, 
като им дава възможност да вземат 
участие в дейностите на ЕС по научни 
изследвания и иновации; насърчава 
регионите да определят приоритети в 
научноизследователската и развойната 
дейност в допълнение към тези на 
Седмата рамкова програма;

5. призовава регионалните органи да 
използват по-добре СФ за изграждане на 
капацитет за научни изследвания, 
знания и иновации в техните региони, 
например чрез създаването на 
инфраструктура за научни 
изследвания, като им дават възможност 
да вземат участие в дейностите на ЕС по 
научни изследвания и иновации;  
насърчава регионите да определят 
приоритети в научноизследователската 
и развойната дейност в допълнение към 
тези на Седмата рамкова програма; 

Or. en

Изменение 27
Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя по-тясното сътрудничество 
между националните звена за контакт 
по Седмата рамкова програма, 
управителите на програми за 
научноизследователска и развойна 
дейност и регионалните агенции за 
иновации, като позволява различни 
аспекти или фази на 
научноизследователските и 
иновационните проекти да бъдат 

6. подкрепя по-тясното сътрудничество 
между националните звена за контакт 
по Седмата рамкова програма, 
управителите на програми за 
научноизследователска и развойна 
дейност и регионалните агенции за 
иновации, като позволява различни 
аспекти или фази на 
научноизследователските и 
иновационните проекти да бъдат 
финансирани от различни източници; 
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финансирани от различни източници; препоръчва по-тясно сътрудничество 
между управителните органи на 
мрежата "Enterprise Europe" и 
Структурните фондове и по-тясна 
връзка между инициативата за 
водещи пазари, технологичните 
платформи и регионалните 
технологични пътни карти;

Or. en

Изменение 28
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя по-тясното сътрудничество 
между националните звена за контакт 
по Седмата рамкова програма, 
управителите на програми за 
научноизследователска и развойна 
дейност и регионалните агенции за 
иновации, като позволява различни 
аспекти или фази на 
научноизследователските и 
иновационните проекти да бъдат 
финансирани от различни източници;

6. подкрепя по-тясното сътрудничество 
между националните звена за контакт 
по Седмата рамкова програма, 
управителите на програми за 
научноизследователска и развойна 
дейност и агенциите за иновации, като 
позволява различни аспекти или фази на 
научноизследователските и 
иновационните проекти да бъдат 
финансирани от различни източници; 

Or. en

Изменение 29
Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че регионалните иновации 
биха могли да се възползват от ясен 
стратегически подход, който 
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поощрява регионалното 
партньорство между бизнеса, 
университетите и 
научноизследователските 
институти в определени области 
(формиране на клъстери); с оглед на 
това подчертава новите общности на 
знание и иновации, създадени в 
рамките на Европейския институт 
за иновации и технологии, и 
свързващи водещи европейски 
регионални клъстери, изискващи и 
боравещи с богат обем от знания;

Or. en

Изменение 30
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. отбелязва, че не се допуска смесено 
финансиране между Структурните 
фондове и рамковите програми и че 
този факт често пречи на регионите 
да използват финансиране по 
Рамковите програми по същото време 
като финансирането по 
Структурните фондове; подчертава, 
че инструментите могат да се 
комбинират само, за да покриват 
допълващи се, но отделни дейности, 
което често е много трудно за 
бенефициерите;

Or. en
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Изменение 31
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите-членки да 
определят повече финансови средства 
от СФ за научни изследвания и 
иновации, да засилят капацитетите за 
научни изследвания, да подкрепят 
иновационни клъстери и да развиват и 
прилагат регионални стратегии за 
иновации в сътрудничество с частния 
сектор;

7. призовава държавите-членки да 
определят повече финансови средства 
от СФ за научни изследвания и 
иновации, да засилят капацитетите за 
научни изследвания, да подкрепят 
иновационни клъстери, като вземат
предвид модела за устойчиво 
управление в областта на 
иновациите, и да развиват и прилагат 
регионални стратегии за иновации в 
сътрудничество с частния сектор;

Or. de

Изменение 32
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите-членки да 
определят повече финансови средства 
от СФ за научни изследвания и 
иновации, да засилят капацитетите за 
научни изследвания, да подкрепят 
иновационни клъстери и да развиват и 
прилагат регионални стратегии за 
иновации в сътрудничество с частния 
сектор;

7. призовава държавите-членки да 
определят повече финансови средства 
от СФ за научни изследвания и 
иновации, да засилят капацитетите за 
научни изследвания, да подкрепят 
иновационни клъстери и да развиват и 
прилагат стратегии за иновации в 
сътрудничество с частния сектор;

Or. en


