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Изменение 67
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж отрежда водеща роля на 
Европейския институт за иновации и 
технологии (наричан по-долу „EIT“), 
който допринася за редица водещи 
инициативи.

(1) Стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж отрежда водеща роля на 
Европейския институт за иновации и 
технологии (наричан по-долу „EIT“), 
който допринася за редица водещи 
инициативи, по-специално „Съюзът за 
иновации“.

Or. en

Изменение 68
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В периода 2014—2020 г. EIT следва 
да допринесе за целите на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации, 
създадена с Регламент № XX/XXXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) 
чрез интегриране на триъгълника на 
знанието — научни изследвания, 
иновации и образование.

(2) В периода 2014—2020 г. EIT следва 
да допринесе за целите на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации, 
създадена с Регламент № XX/XXXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) 
чрез интегриране на триъгълника на 
знанието — научни изследвания, 
иновации и образование с цел 
насърчаване на високи постижения и 
ускоряване на иновациите.

Or. en

Обосновка

Целта на EIT е да обедини трите части от триъгълника на знанието с цел 
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насърчаване на високите постижения, които ускоряват иновациите.

Изменение 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие.

(4) Правилата относно 
разпространяването на резултатите 
чрез свободен достъп, лицензиране и 
управление на правата на интелектуална 
собственост са определени в правилата 
за участие.

Or. en

Изменение 70
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие.

(4) Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие и 
в Стратегическата иновационна 
програма на EIT.

Or. en

Изменение 71
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява по-широк кръг от 
заинтересовани страни около 
междусекторни въпроси.

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници и ще допринесе за 
развитието на силна общоевропейска 
„търговска марка“ на EIT като 
иновационен център. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява под обща 
платформа всички общности на 
знание и иновации (наричани по-
надолу ОЗИ) и по-широк кръг от 
заинтересовани страни около 
междусекторни въпроси.

Or. en

Изменение 72
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява по-широк кръг от 
заинтересовани страни около 
междусекторни въпроси.

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява по-широк кръг от 
заинтересовани страни около 
междусекторни въпроси. Във връзка с 
това следва да бъде осъществена 
информационна кампания, насочена 
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към университетите, местните 
органи и националните парламенти.

Or. fr

Изменение 73
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява по-широк кръг от 
заинтересовани страни около 
междусекторни въпроси.

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява по-широк кръг от 
заинтересовани страни, включително 
неправителствени организации, около 
междусекторни въпроси.

Or. en

Обосновка

Диалог относно иновациите и технологиите като средство за справяне с 
обществените предизвикателства следва да включва всички заинтересовани страни в 
обществото за цялостно вникване в тези предизвикателства. Освен това 
продължаване на диалога с всички страни отговаря на необходимостта да се 
проследява динамиката на обществените предизвикателства във времето.

Изменение 74
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) EIT следва да насърчава, 
посредством характера и състава си, 
мултидисциплинарните и 
интердисциплинарните подходи към 
иновациите и предприемачеството, 
включително развитието на 
нетехнологични решения, 
организационни подходи, нови бизнес 
модели, системни иновации и 
иновации в публичния сектор, като 
необходимо допълнение към 
съсредоточените върху технологиите 
иновационни дейности.

Or. en

Изменение 75
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) EIT следва активно да се стреми 
към по-тясно сътрудничество с 
частния сектор и по-специално с 
малките и средни предприятия 
(МСП).

Or. en

Обосновка

Ключово е участието на частния сектор като важен елемент в триъгълника на 
знанието. В настоящите ОЗИ обаче понякога е налице недостиг на участие от негова 
страна; поради това EIT следва да предприеме действия, за да гарантира 
ангажирането на частния сектор.

Изменение 76
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Социалните иновации и 
социалното предприемачество 
представляват, когато е 
целесъобразно, важна част от 
дейностите на EIT и ОЗИ като 
иновативни продукти, услуги и 
процеси, които са резултат от 
директното взаимодействие на ОЗИ с 
основните обществени 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 77
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за общностите на знание и 
иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 
да се уточнят източниците на финансови 
средства за ОЗИ.

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за общностите на знание и 
иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 
да се уточнят източниците на финансови 
средства за ОЗИ. EIT следва да действа 
като инвеститор, да следва 
предприемаческа логика и 
инвестициите му да играят ролята 
на капиталов лост за други частни 
или публични източници на 
финансиране.

Or. en

Изменение 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
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Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за общностите на знание и 
иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 
да се уточнят източниците на финансови 
средства за ОЗИ.

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за общностите на знание и 
иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 
да се уточнят източниците на финансови 
средства за ОЗИ. EIT изгражда по-
тясно полезно взаимодействие и 
възможно най-голямо допълване със 
структурните фондове.

Or. en

Изменение 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости. Работата на управителния 
съвет на EIT следва да се 
рационализира, а ролята и задачите на 
управителния съвет и директора следва 
да бъдат допълнително уточнени.

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости и да се стреми към 
равновесие между половете.Работата 
на управителния съвет на EIT следва да 
се рационализира, а ролята и задачите 
на управителния съвет и директора 
следва да бъдат допълнително уточнени.

Or. en

Изменение 80
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Нови ОЗИ, включително техните 
приоритетни области и 
организацията и графикът на 
процедурата за избора им, следва да 
бъдат създадени в съответствие с 
условията и реда, определени в 
стратегическата иновационна програма.

(9) Стратегическата иновационна 
програма определя реда, в 
съответствие с който се създават 
нови ОЗИ. Част от бюджета за нови 
ОЗИ за периода 2014—2020 г. се 
разходва за ОЗИ, създадени на 
основата на темите, определени в 
стратегическата иновационна програма.
Другата част от бюджета може да 
бъде разпределяна свободно от EIT, за 
да подпомогне допълнително тези 
ОЗИ или да създава ОЗИ по други 
теми. EIT разполага със свободата да 
избира подходящия размер, 
продължителност и времева рамка за 
всички нови ОЗИ.

Or. en

Обосновка

С цел повишаване на гъвкавостта на иновационната политика на ЕС, необходимо е 
EIT да има възможност да създава ОЗИ по теми, различни от установените в 
стратегическата иновационна програма. В рамките на темите, предложени в 
стратегическата иновационна програма, EIT има свободата да избира най-
подходящите теми. EIT разполага със свободата да избира подходящия размер, 
продължителност и времева рамка за всички нови ОЗИ.

Изменение 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Нови ОЗИ, включително техните 
приоритетни области и организацията и 
графикът на процедурата за избора им, 
следва да бъдат създадени в 
съответствие с условията и реда, 
определени в стратегическата 
иновационна програма.

(9) Нови ОЗИ, включително техните 
приоритетни области и организацията и 
графикът на процедурата за избора им, 
следва да бъдат създадени в 
съответствие с условията и реда, 
определени в стратегическата 
иновационна програма, посредством 
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обстойна, прозрачна и конкурентна 
процедура, която да взема предвид 
подходи „отдолу-нагоре“ и 
състоянието на обществените 
предизвикателства в ЕС, като в 
същото време предоставя яснота и 
предвидимост на потенциалните 
участници.

Or. en

Изменение 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Нови ОЗИ, включително техните 
приоритетни области и организацията и 
графикът на процедурата за избора им, 
следва да бъдат създадени в 
съответствие с условията и реда, 
определени в стратегическата 
иновационна програма.

(9) Нови ОЗИ, включително техните 
приоритетни области и организацията и 
графикът на процедурата за избора им, 
следва да бъдат създадени по 
конкурентен начин в съответствие с 
условията и реда, определени в 
стратегическата иновационна програма.
Всички етапи н процедурата по избор 
на нови ОЗИ следва да бъдат открити 
и прозрачни;

Or. en

Изменение 83
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) ОЗИ следва да допринася за 
намирането на решение за значимите 
споделени обществени 
предизвикателства, пред които е 
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изправено европейското общество, 
както са споменати в доклада на 
Европейския парламент „Съюз за 
иновации“, по-специално:
- настоящите демографски промени: 
застаряващо общество, нарастващо 
световно население (хранене, 
здравеопазване, профилактика на 
заболяванията), урбанизация, 
социално сближаване и миграция;
- преминаване към устойчиво 
управление на ресурсите (биологични 
и небиологични): изменение на 
климата, възобновяеми енергийни 
източници и енергийна ефективност, 
ефективност на ресурсите, недостиг 
на вода, наводнения и усилия за 
осигуряване и замяна на 
жизненоважни суровини;
- силна, стабилна, справедлива и 
конкурентна икономическа база: 
икономическо възстановяване, което 
стъпва на основано на знания 
общество и засилва 
конкурентоспособността на ЕС и 
заетостта.
Тези три обществени 
предизвикателства се препокриват, 
както и са свързани и обхващат 
всички предизвикателства, 
споменати под втори стълб на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Иновациите в Европейския съюз трябва да са от значение за обществото и да целят 
намиране на решения за големите обществени предизвикателства, пред които сме 
изправени.

Изменение 84
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Броят на ОЗИ следва да бъде 
определен в съответствие с 
приоритетите, предвидени в 
стратегическата иновационна 
програма. ОЗИ следва да са 
значителни по размер, за да могат да 
бъдат „световни играчи“ и да са в 
състояние да променят състоянието 
на иновациите в ЕС, както и да 
допринесат значително в 
съответната си област за справяне с 
обществените предизвикателства. 
Процесът по избор на ОЗИ следва във 
всички случаи да се основава на 
качеството, жизнеспособността и 
потенциала на предложенията.

Or. en

Изменение 85
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В процеса на определяне на ОЗИ, 
EIT следва да прилага разработен 
специално за целта подход и да взема 
предвид факта, че не всички ОЗИ биха 
имали едни и същи финансови 
потребности, размери или 
продължителност.

Or. en

Обосновка

Бизнес секторите са различни и затова имат нужда от различен подход. Някои ОЗИ 
се нуждаят само от достъп до известно оборудване, докато други имат по-широк 
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обхват. EIT следва да прилага разработен специално за целта подход към всяка ОЗИ.

Изменение 86
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) EIT е единственият инструмент 
в рамките на „Хоризонт 2020“, който 
поставя силен акцент върху 
образователната страна. EIT следва 
да се очертае като доставчик от 
световна класа на следдипломно 
обучение чрез въвеждането на 
новаторска образователна парадигма 
за висше образование, която е в 
състояние да се справи с „европейския 
парадокс“.

Or. en

Изменение 87
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ОЗИ следва да разширят 
образователната си дейност, като 
предоставят курсове за професионално 
обучение.

(10) ОЗИ следва да разширят 
образователната си дейност, като 
предоставят курсове за професионално 
обучение и летни обучителни курсове, 
курсове за дистанционно обучение и 
стажове. EIT следва да инвестира в 
създаването на име на световно 
равнище в областта на 
иновативното предприемаческо 
обучение.

Or. en
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Изменение 88
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) EIT и ОЗИ са насърчавани да 
развиват полезни образователни 
взаимодействия с политиките на ЕС 
и държавите членки с цел подкрепа на 
бъдещото наличие на необходимия 
човешки капитал, който е от 
жизненоважно значение за пътя на 
Европа към научно, технологично и 
иновативно лидерство. С тази цел 
образованието по науки, технологии, 
инженерство и математика (STEM) 
следва да бъде насърчавано, както и да 
бъдат създавани обучения в 
предприемачество, стажове и 
стипендии за младите европейци и 
най-добрите ученици и студенти от 
гимназиите и университетите.

Or. en

Изменение 89
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 
си сътрудничат при организацията на 
наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 
да се гарантира съгласуваност с 
цялостната система за наблюдение и 
оценка на равнището на ЕС.

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 
си сътрудничат при организацията на 
наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 
да се гарантира съгласуваност с 
цялостната система за наблюдение и 
оценка на равнището на ЕС.
Координацията и сътрудничеството 
между ОЗИ следва да бъдат 
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осъществявани от EIT, за да се 
гарантират полезни взаимодействия 
и създаване на добавена стойност от 
множеството партньори на EIT. 

Or. en

Изменение 90
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) ОЗИ следва да търсят полезни 
взаимодействия с други подходящи 
инициативи на Европейския съюз.

(12) ОЗИ следва да търсят полезни 
взаимодействия и връзки с други 
подходящи и допълващи инициативи и 
инструменти, свързани с 
научноизследователска и развойна 
дейност и с иновации на европейско 
равнище, като европейските 
партньорства за иновации и 
плановете SET.

Or. en

Обосновка

Допълването и връзките между инициативите са необходими за опростяване на 
положението с иновациите в ЕС.

Изменение 91
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) ОЗИ следва да действат като 
„иновационни катализатори“, 
способни да създадат значителен 
брой иноватори, от които има голяма 
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нужда, които ще бъдат носители на 
предприемаческа култура и опит и 
способни да създават иновативни, 
основани на знанието МСП и да 
преобразяват съществуващи 
предприятия. ОЗИ следва да 
действат като препоръчителен и 
лесен за възпроизвеждане модел за 
сътрудничество за други европейски, 
регионални и национални общности 
за научноизследователска и развойна 
дейност и иновации и за 
консолидиране на структурните 
фондове за постигане на европейските 
иновационни цели.

Or. en

Изменение 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави членки.

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави членки. 

Високите постижения следва да 
бъдат основният двигател за EIT 
като цяло, като в същото време се 
насърчава разширяването на 
участието с цел стимулиране на 
високите постижения в цяла Европа, 
включително идеята за „стълба към 
високи постижения“, нещо, което 
допълнително ще насърчи участието 
на силни звена за високи постижения 
в зародиш, като малки 
изследователски групи и нови 
предприятия с високо равнище на 
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иновациите, които ще могат да 
действат като иновационни 
катализатори на регионално и 
местно равнище и ще 
разпространяват културата на 
иновации от EIT из целия ЕС.

Or. en

Изменение 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави-членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави членки.

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави-членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави членки. Освен това 
EIT и ОЗИ следва да се стремят към 
допълнително развиване на 
информационни дейности и 
установяване на връзки с институции 
и други партньори във възникващите 
и потенциални центрове за високи 
постижения, по-специално там, 
където се наблюдава изразено търсене 
и/или предлагане с цел постигане на 
възможно най-ефективни резултати. 

Or. en

Обосновка

Като гарантират високи постижения, дейностите на EIT и ОЗИ следва да се 
възползват от най-широкия възможен кръг от заинтересовани лица, региони и 
държави членки.

Изменение 94
Marisa Matias
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави-членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави членки.

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави-членки.
Критериите за оценка следва да 
включват, като положителен 
показател, участието на държави 
членки, които още не са ангажирани 
във вече съществуващи ОЗИ.

Or. en

Изменение 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави членки.

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави членки. EIT трябва 
да гарантира открит достъп до 
всички европейски 
научноизследователски общности от 
високо качество.

Or. en

Изменение 96
Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) EIT следва да обърне внимание 
на добрия баланс между различните 
действащи лица от триъгълника на 
знанието, които участват в ОЗИ, 
като специално внимание следва да 
бъде отделено на включването на по-
малки участници като малки 
изследователски центрове и МСП.

Or. en

Обосновка

Добрият баланс между ангажирането на различните елементи от триъгълника на 
знанието е важен.

Изменение 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) EIT и ОЗИ следва да 
функционират като модел за 
приложение на триъгълника на 
знанието в ЕС и следва накрая да се 
превърнат в доставчици на услуги за 
изграждане на иновационен 
капацитет в целия ЕС за 
проектиране и прилагане на 
иновационни политики и стратегии 
за „интелигентна специализация“.

Or. en
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Изменение 98
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) EIT следва да приеме критериите и 
процедурите за финансиране, 
наблюдение и оценка на дейността на 
ОЗИ, преди да започне процедурата за 
избор на нови общности.

(14) EIT следва да приеме критериите и 
процедурите за финансиране, 
наблюдение и оценка на дейността на 
ОЗИ, преди да започне процедурата за 
избор на нови общности. По-специално 
значително част от годишния 
финансов принос за ОЗИ се разпределя 
на основата на конкурентен 
механизъм за преразглеждане.

Or. en

Изменение 99
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) EIT следва да се стреми да 
намали административната тежест 
за ОЗИ.

Or. en

Изменение 100
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тригодишната работна програма на 
EIT следва да бъде съобразена със 

(15) Тригодишната работна програма на 
EIT следва да бъде съобразена със 
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становището на Комисията относно 
конкретните цели на института, 
определени в „Хоризонт 2020“, и 
взаимното му допълване с политики и 
инструменти на Европейския съюз.

становищата на Комисията, 
Парламента и Съвета относно 
конкретните цели на института, 
определени в „Хоризонт 2020“, и 
взаимното му допълване с политики и 
инструменти на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 101
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Оценката на EIT следва 
своевременно да подаде данни за 
оценката на „Хоризонт 2020“ през 2017 
и 2023 г.

(17) Оценката на EIT следва да позволи 
преки сравнения между резултатите 
от дейността и ключовите 
показатели със съответните 
инструменти на „Хоризонт 2020“ и 
своевременно да подаде данни за 
оценката на „Хоризонт 2020“ през 2017 
и 2023 г

Or. en

Изменение 102
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва да засили 
своята роля при наблюдението на 
изпълнението на специфични аспекти 
от дейността на EIT.

заличава се

Or. en
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Обосновка

По-силното ангажиране на Комисията в процеса по наблюдение е ненужно и би довело 
до повече излишна бюрокрация.

Изменение 103
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва да засили своята 
роля при наблюдението на 
изпълнението на специфични аспекти от 
дейността на EIT.

(18) Комисията следва да засили своята 
роля при наблюдението на 
изпълнението на специфични аспекти от 
дейността на EIT и ОЗИ.

Or. en

Изменение 104
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Въпреки първоначалните 
предвиждания фондацията на EIT 
няма да получава финансови средства 
пряко от бюджета на ЕС и 
процедурата на ЕС по освобождаване 
от отговорност няма да се прилага за 
нея.

заличава се

Or. fr

Изменение 105
Oreste Rossi
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Въпреки първоначалните 
предвиждания фондацията на EIT 
няма да получава финансови средства 
пряко от бюджета на ЕС и 
процедурата на ЕС по освобождаване 
от отговорност няма да се прилага за 
нея.

заличава се

Or. it

(Вж. изменение, с което се заличава Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква м)

Изменение 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 2, параграф 1 се заменя със 
следното:
„иновация” означава процесът, 
посредством който нови идеи 
отговарят на обществените или 
икономически потребности и водят 
до създаването на нови продукти, 
услуги или стопански и
организационни модели, които 
допринасят стойност за обществото 
и навлизат успешно на съществуващ 
пазар или са в състояние да създадат 
нови пазари;“

Or. en

Обосновка

Свързаното с пазара измерение е основен елемент на иновациите.
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Изменение 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следният параграф:
„(9a) „Регионални общности за 
изпълнение и иновации“ се стреми да 
развива отношенията си с EIT до 
степен, при която накрая да стане 
част от него. Това означава, че 
„Регионални общности за изпълнение 
и иновации“ е автономно 
партньорство на висши учебни 
заведения, научноизследователски 
организации, дружества и други 
заинтересовани от иновационния 
процес страни под формата на 
стратегическа мрежа, основана на 
съвместно средно- и дългосрочно 
иновационно планиране с вътрешен 
потенциал да се придвижи нагоре по 
„стълбата към високи постижения“ 
чрез високи постижения в областта 
на висшето образование, научните 
изследвания и иновации и накрая да 
получи официален статут към EIT, 
независимо от конкретната правно-
организационна форма.“

Or. en

Изменение 108
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква в)
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Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието.

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава платформа, включваща 
физически и виртуални конференции 
и събития, отворена за представители 
на национални и регионални органи, 
организирани интереси и отделни 
организации от стопанските, 
академичните и 
научноизследователските среди, 
асоциации, гражданско общество и 
клъстерни организации, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието“.

Or. en

Изменение 109
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието“.

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални, 
регионални и местни органи, 
организирани интереси и отделни 
организации от стопанските, 
академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието“.

Or. ro
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Изменение 110
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието.

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации, НПО и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието.

Or. en

Обосновка

Един форум на заинтересованите страни следва да включва не само страните от 
триъгълника на знанието, но и представители на НПО, които да представляват тези 
интереси и тревоги.

Изменение 111
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква г)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „Дейности на ОЗИ с добавена 
стойност“: означава дейности, 
извършвани от партньорски 
организации, които допринасят за 
интегрирането на триъгълника на 

11. „Дейности на ОЗИ с добавена 
стойност“: означава дейности, 
извършвани от партньорски 
организации, които допринасят за 
интегрирането на триъгълника на 



PE492.618v01-00 28/69 AM\906376BG.doc

BG

знанието — научни изследвания, 
иновации и висше образование, 
включително създаване и 
административни и координационни 
дейности на ОЗИ.

знанието — научни изследвания, 
иновации и висше образование, 
включително създаване и 
административни и координационни 
дейности на ОЗИ и допринасят за 
общите цели на EIT.

Or. en

Изменение 112
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност и да 
намери решения за значителните 
обществени предизвикателства, пред 
които е изправено европейското 
общество, както са посочени в 
съображение 9а, чрез засилване и 
ускоряване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти.

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 
периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 
периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Иновациите в Европейския съюз трябва да са от значение за обществото и да целят 
намиране на решения за големите обществени предизвикателства, пред които сме 
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изправени.

Изменение 113
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчиво европейско икономическо и 
социално развитие и 
конкурентоспособност чрез засилване 
на иновационния и предприемачески
капацитет на държавите членки и на 
Съюза. Той постига това, като 
насърчава и обединява академични, 
научноизследователски, иновационни и 
предприемачески дейности, които 
отговарят на най-високите стандарти.

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 
периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 
периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
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на държавите членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти.

на държавите членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти с цел развиване на 
предприемаческо мислене.

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 
периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 
периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 115
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 4, параграф 1, буква а) се 
заменя със следното:
„a) Управителен съвет, съставен от и 
зачитащ баланса между 
висококвалифицирани членове с опит 
във висшето образоване, научните 
изследвания, иновациите и бизнеса. 
Той следва да отговаря за 
ръководството на дейностите на 
EIT, за подбора, проектирането и 
оценката на ОЗИ и за всички 
останали стратегически решения;“

Or. en

Обосновка

В органите на EIT е необходим баланс между действащите лица от сферите на 
образованието, научните изследвания, иновациите и бизнеса. 
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Изменение 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) буква б) се заменя със следното:
„б) активно създава връзки с 
възникващите институции и 
центрове за високи научни 
постижения и иновации с цел 
разширяване на иновационния 
капацитет на ЕС. Това ще включва 
обединяване на 
научноизследователските 
институции с високи постижения и 
по-слабо развитите региони, туининг, 
обмен на персонал и програми за 
мобилност, експертни съвети и 
помощ и разработването на общи 
стратегии.“

Or. en

Изменение 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) буква б) се заменя със следното:
„б) повишава информираността сред 
потенциалните партньорски 
организации, особено сред МСП и 
възникващите и потенциални 
центрове за високи постижения, за да 
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насърчава и улеснява участието им в 
своите дейности;“

Or. en

Изменение 118
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) буква в) се заменя със следното:
„в) подбира и определя ОЗИ в 
съответствие с член 7 и посредством 
споразумение определя техните права 
и задължения; осигурява им
подходяща и навременна подкрепа; 
прилага подходящи мерки за контрол 
на качеството; наблюдава и 
периодично оценява дейността и 
резултатите им; и осигурява 
подходящо ниво на координация 
между различните съвместни 
дейности и ОЗИ;“

Or. en

Обосновка

Задачите на EIT следва да бъдат да подкрепя ОЗИ по подходящ начин, да наблюдава и 
оценява дейността и производствените разходи и гарантира координацията между 
съвместните дейности на една ОЗИ и между отделните ОЗИ.

Изменение 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – точка 1 – буква eа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) Добавя се следната точка:
„еa) оценява практиките, свързани с 
правата върху интелектуална 
собственост (ПИС) в рамките на ОЗИ 
и въздействието им върху 
европейския иновационен капацитет, 
по-специално върху МСП; осигурява 
ръководство на иновативните 
модели, свързани с правата върху 
интелектуална собственост като 
насърчава трансфера и 
разпространението на знания из 
целия ЕС;“

Or. en

Обосновка

Ролята на EIT в този контекст е да осигурява стратегическо ръководство на ОЗИ. 
Следователно оценката на практиките, свързани с правата върху интелектуална 
собственост, извършвана от EIT следва да се развива в контекста на ОЗИ.

Изменение 120
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) точка з) се заменя със следния 
текст:
„з) осигурява взаимно допълване, 
полезно взаимодействие и 
съгласуваност между дейностите на 
EIT и другите програми на 
Общността;’

Or. it
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Обосновка

Целта е да се гарантира съгласуваност с целите на други програми на ЕС и да се 
насърчава интердисциплинарността.

Изменение 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – точка 1 – буква за) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) вмъква се следната буква з а) :
„зa) оформя се като доставчик на 
услуги за изграждане на иновационен 
капацитет в целия ЕС, като 
подпомага национални и регионални 
образувания, най-вече от по-слабо 
представящите се региони при 
разработването и прилагането на 
иновационни политики и стратегии 
за „интелигентна специализация“;"

Or. en

Изменение 122
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – точка 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) вмъква се следната буква з а):
„за) популяризира ОЗИ като 
партньори с високи постижения в 
иновациите в и извън Европейския 
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съюз.“

Or. en

Изменение 123
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aв) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – точка 1 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) вмъква се следната буква з б) :
„зб) подкрепя и съветва ОЗИ по 
административни и финансови 
въпроси и разработва „наръчник с 
най-добри практики“ с цел 
разпространяване на добрите 
практики и опит от 
съществуващите към новите ОЗИ.“

Or. en

Изменение 124
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aг) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – параграф 1 – буква зв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aг) вмъква се следната буква з в) :
„зв) улеснява ефективното общуване 
и тематичното сътрудничество 
между различните съвместни 
дейности и ОЗИ. “

Or. en
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Изменение 125
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форум на заинтересованите страни с цел 
да ги информира за дейностите на EIT, 
неговия опит, добри практики и принос 
към политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието. 
Заинтересованите страни се приканват 
да изразят становищата си.

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форум на заинтересованите страни с цел 
да ги информира за дейностите на EIT, 
неговия опит, добри практики и принос 
към политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието и за да 
получи входни данни от 
заинтересованите страни относно 
програмата, стратегията и 
оперирането на EIT.

Or. en

Изменение 126
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 6, параграф 1, буква б) се 
заменя със следното:
„б) авангардни научни изследвания с 
иновационна насоченост в области 
от ключов икономически и обществен 
интерес и използване на резултатите 
от европейските и национални 
научни изследвания с потенциал да 
укрепят конкурентоспособността на 
Европа на международно равнище и 
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да намерят решения на значимите 
обществени предизвикателства.“

Or. en

Обосновка

Целта на иновациите в Европейския съюз е да намерят решения за общите значими 
обществени предизвикателства.

Изменение 127
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) образование и обучение за 
магистърска и докторска степен, както и 
курсове за професионално обучение в 
дисциплини, които имат потенциал да 
задоволят бъдещите европейски 
обществено-икономически
потребности и насърчават развитието на 
иновационни умения, 
усъвършенстването на управленски и 
предприемачески умения и мобилността 
на научните работници и студентите;.

в) образование и обучение за 
магистърска и докторска степен, както и 
курсове за професионално обучение в 
дисциплини, които имат потенциал да 
задоволят бъдещите потребности на 
пазара на труда на Съюза и насърчават 
развитието на иновационни умения, 
усъвършенстването на управленски и 
предприемачески умения и мобилността 
на научните работници и студентите;.

Or. it

Обосновка

Изключително важно е да се включи позоваване на пазара на труда с цел фокусиране 
върху целите на образователните и обучителни дейности във връзка с гарантиране на 
факта, че хората са квалифицирани и могат да се присъединят към работната сила. 

Изменение 128
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) образование и обучение за 
магистърска и докторска степен, както и 
курсове за професионално обучение в 
дисциплини, които имат потенциал да 
задоволят бъдещите европейски 
обществено-икономически потребности 
и насърчават развитието на 
иновационни умения, 
усъвършенстването на управленски и 
предприемачески умения и мобилността 
на научните работници и студентите;

в) образование и обучение за 
магистърска и докторска степен, както и 
курсове за професионално обучение в 
дисциплини, които имат потенциал да 
задоволят бъдещите европейски 
обществено-икономически потребности 
и които водят до увеличаване на 
талантите в ЕС и насърчават 
развитието на иновационни умения, 
усъвършенстването на управленски и 
предприемачески умения, 
привличането и задържането на най-
талантливите хора и мобилността на 
научните работници и студентите

Or. en

Изменение 129
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a) В член 6 се вмъква следният 
параграф 1а:
„1a. ОЗИ се стремят да интегрират и 
координират във възможно най-
голяма степен съществуващите 
европейски, национални и регионални 
инициативи и местни инструменти в 
областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите“
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Or. en

Изменение 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a) Член 6, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. ОЗИ имат значителна цялостна 
автономия при определяне на своята 
вътрешна структура и състав. По-
специално, ОЗИ:
a) създават управителна структура, 
която включва представители на 
висшите учебни заведения, 
научноизследователския и бизнес 
сектори;
б) са отворени за нови членове, по-
специално МСП, които могат да 
добавят стойност към 
партньорството;
в) действат открито и прозрачно“

Or. en

Обосновка

Необходимо е управителната структура на ОЗИ да остане гъвкава, за да се 
гарантира ефективна организация.

Изменение 131
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5б (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Член 6, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. ОЗИ разполагат със значителна 
обща автономия при определяне на 
вътрешната си организация и състав, 
както и на точната си програма и 
методи на работа. По-специално ОЗИ 
се стремят да бъдат отворени за 
нови членове, когато тези членове 
добавят стойност към 
партньорството, като се 
съобразяват със стабилността и 
приемствеността на 
партньорството.“

Or. en

Изменение 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В член 6 се вмъква следният 
параграф 2а:
„2а. По-специално, следва да се 
развият допълване и тесни полезни 
взаимодействия със структурните 
фондове чрез насърчаване на 
мултифондов подход. EIT следва да 
предоставя „печат за отличие” на 
проектите, получили положителна 
оценка, които иначе не са успели да 
получат финансиране поради 
бюджетни ограничения. 
Националните и структурни фондове 
могат да бъдат използвани, в 
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сътрудничество с EIT, за 
предоставяне на безвъзмездни 
средства за завръщане и установяване 
на завършилите EIT, като по този 
начин на територията на целия ЕС 
се разпространява иновационният и 
предприемачески капацитет на EIT.“

Or. en

Изменение 133
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В член 6 се вмъква следният 
параграф 3:
„3а. С цел предоставянето на крайни 
продукти от страна на EIT, 
дейностите, осъществявани от ОЗИ 
следва да имат измеримо въздействие 
върху създаването на устойчиви 
иновативни стартиращи и 
съпътстващи предприятия, най-вече 
посредством подкрепа за свързващите 
в мрежа и предприемачески дейности 
за хората, получили степени и 
участвали в обучения от EIT.“

Or. en

Изменение 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) В член 7, параграф 1 се заменя със 
следното:
"1. ЕИТ избира и определя 
партньорството, което да се 
превърне в ОЗИ или Регионални 
общности за изпълнение и иновации 
(РОИИ) въз основа на конкурсна, 
открита и прозрачна процедура. EIT 
приема и публикува подробни 
критерии за избор на ОЗИ или РОИИ , 
основаващи се на принципите за 
високи научни постижения и 
значимост на иновациите; в процеса 
на избор се привличат и външни и 
независими експерти.

Or. en

Изменение 135
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. EIT започва процедурата за избор и 
определяне на ОЗИ в съответствие с 
приоритетните области и графика, 
посочени в СИП.

1a. Стратегическата иновационна 
програма определя реда, в 
съответствие с който се създават 
нови ОЗИ. 60 % от бюджета за нови 
ОЗИ за периода 2014—2020 г. се 
разходва за ОЗИ, създадени на 
основата на темите, определени в 
стратегическата иновационна 
програма. Останалите 40 % от 
бюджета за нови ОЗИ може да бъде 
разпределяна свободно от EIT, за да 
подпомогне допълнително тези ОЗИ 
или да създава ОЗИ по други теми. 
EIT разполага със свободата да избира 
подходящия размер, 
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продължителност и времева рамка за 
всички нови ОЗИ.

Or. en

Обосновка

С цел повишаване на гъвкавостта на иновационната политика на ЕС, необходимо е 
EIT да има възможност да създава ОЗИ по теми, различни от установените в 
стратегическата иновационна програма. В рамките на темите, предложени в 
стратегическата иновационна програма, EIT има свободата да избира най-
подходящите теми. EIT разполага със свободата да избира подходящия размер, 
продължителност и времева рамка за всички нови ОЗИ.

Изменение 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. EIT започва процедурата за избор и 
определяне на ОЗИ в съответствие с 
приоритетните области и графика, 
посочени в СИП.

1a. EIT започва процедурата за избор и 
определяне на ОЗИ в съответствие с 
приоритетните области и графика, ясно 
посочени в СИП. Броят на избраните 
ОЗИ ще зависи от зрелостта и 
готовността на европейските 
консорциуми да образуват достойни 
за доверие ОЗИ, потенциалното 
обществено и икономическо 
въздействие и възможностите за 
полезни взаимодействия с други 
инициативи, както и способността 
за усвояване на средства на EIT и 
наличния бюджет.

Or. en

Изменение 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde



PE492.618v01-00 44/69 AM\906376BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В член 7 се добавя следният 
параграф 1б.:
„1б. Изборът на ОЗИ се осъществява 
на конкурентна основа, като се 
вземат предвид собствените 
качества и потенциал и следва да не 
зависи от представянето на други 
ОЗИ.“

Or. en

Изменение 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) Вмъква се следният параграф 1в:
„,1в. Основният фокус при избора на 
ОЗИ е потенциалът им да 
осъществяват иновационни и 
предприемачески дейности. ОЗИ 
участват в решаването на 
обществените предизвикателства.“

Or. en

Обосновка

Важно е ОЗИ да участват в решаването на главните обществени предизвикателства, 
но е необходимо да бъде изяснено, че това не следва да бъде основният критерий при 
избора на ОЗИ. Основният критерий за избор следва да бъде потенциалът на ОЗИ за 
осъществяване на иновационни и предприемачески дейности. 
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Изменение 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) В параграф 2 уводната част се 
заменя със следното:
„2. В съответствие с принципите, 
определени в параграф 1, при избора на 
ОЗИ или РОИИ се взема предвид по-
специално:“

Or. en

Изменение 140
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) вмъква се следната буква б а) :
„ба) способността им да допринасят 
за справяне с трите значителни 
обществени предизвикателства, 
споменати в доклада на Европейския 
парламент „Съюз за иновации“.

Or. en

Изменение 141
Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aв) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) В член 7, параграф 2, буква г) се 
заменя със следния текст:
„г) участието в партньорството на 
организации, работещи активно в 
триъгълника на познанието — висше 
образование, научни изследвания и 
иновации, като се търси добър баланс 
между тези три елемента.”

Or. en

Изменение 142
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква б)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) готовност за установяване на полезни 
взаимодействия с други инициативи на 
Европейския съюз,

з) готовност за установяване на полезни 
взаимодействия с други инициативи на 
Европейския съюз в областта на 
научните изследвания, развойната 
дейност и иновациите,

Or. en

Изменение 143
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – точка 2 – буква за) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) вмъква се следната буква з а):
„за) допълване на партньорството с 
други европейски, национални, 
регионални и местни програми за 
иновации.“

Or. en

Изменение 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Вмъква се следният параграф 2а:
„2а. ОЗИ формулират точната си 
програма и методи на работа. По-
специално, ОЗИ:
а) изготвят годишни бизнес планове 
за дейността си с конкретни цели, 
основни етапи и ключови показатели 
за изпълнение;
б) разработват стратегии за 
постигането на финансова 
устойчивост, която да доведе до 
постепенно намаляване на 
финансирането от страна на ЕС;
в) разработват информационни 
дейности, по-специално насочени към 
възникващите и потенциалните 
центрове за високи постижения;“

Or. en

Обосновка

„Възникващите и потенциални центрове за високи постижения“ е по-добра 
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формулировка от „центрове за високи постижения в по-слабо представящите се 
региони на ЕС“, тъй като първата не включва изрично посочване на географски 
местонахождение, а само го загатва, като така фокусът се поставя основно върху 
високите постижения.

Изменение 145
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Минималното изискване за създаване 
на ОЗИ е участието на поне три 
партньорски организации, установени в 
поне три различни държави членки. 
Всички партньорски организации трябва 
да бъдат независими една от друга по 
смисъла на член 7 от правилата за 
участие 

3. Минималното изискване за създаване 
на ОЗИ е участието на поне три 
партньорски организации, установени в 
поне две различни държави членки. 
Всички партньорски организации трябва 
да бъдат независими една от друга по 
смисъла на член 7 от правилата за 
участие.

Or. it

Обосновка

Целта е да се възстанови първоначалната формулировка на този параграф.

Изменение 146
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Минималното изискване за създаване 
на ОЗИ е участието на поне три 
партньорски организации, установени в 
поне три различни държави членки. 
Всички партньорски организации трябва 

3. Минималното изискване за създаване 
на ОЗИ е участието на поне три 
партньорски организации, установени в 
поне две различни държави членки. 
Всички партньорски организации трябва 
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да бъдат независими една от друга по 
смисъла на член 7 от правилата за 
участие.

да бъдат независими една от друга по 
смисъла на член 7 от правилата за 
участие.

Or. en

Изменение 147
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква г)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Повечето партньорски организации, 
включени в определена ОЗИ, са 
установени в държавите членки. В 
състава на всяка ОЗИ влизат поне едно 
висше учебно заведение и едно частно 
дружество.

4. а) поне две трети от 
партньорските организации в 
определена ОЗИ са установени в 
държавите членки.

б) В състава на всяка ОЗИ влизат поне 
едно висше учебно заведение, едно 
частно образувание и едно МСП.

Or. en

Изменение 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква да) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) добавя се следният параграф 4:
„4a. „Регионални общности за 
изпълнение и иновации“ (РОИИ) се 
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стреми да развива отношенията си с 
EIT до степен, при която накрая да 
стане част от него. РОИИ се 
определя като РОИИ, ако развитието 
му изглежда обещаващо с оглед 
своевременното изпълнение на всички 
условия, споменати по-горе. РОИИ 
трябва да отговаря поне на условията 
от букви б,в, г, д, е, ж от параграф 2. 
Същият орган, споменат в параграф 
1, ще взема решенията относно 
избора на РОИИ.“

Or. en

Изменение 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7a

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на ключови показатели за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Комисията EIT организира постоянно 
наблюдение и периодични външни 
оценки на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на всяка 
ОЗИ.

На базата на ключови показатели за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Комисията EIT организира постоянно 
наблюдение и периодични външни 
оценки на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на всяка 
ОЗИ.

С цел подобряване на предоставянето 
на крайни продукти от страна на 
EIT, дейностите, осъществявани от 
ОЗИ следва да имат измеримо 
въздействие върху създаването на 
устойчиви иновативни стартиращи 
и съпътстващи предприятия, най-
вече посредством подкрепа за 
свързващите в мрежа и 
предприемачески дейности за хората, 
получили степени и участвали в 
обучения от EIT.
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Or. en

Изменение 150
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7a

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на ключови показатели за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Комисията EIT организира постоянно 
наблюдение и периодични външни 
оценки на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на всяка 
ОЗИ.

На базата на ключови показатели за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Комисията EIT организира постоянно 
наблюдение и периодични външни 
оценки на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на всяка 
ОЗИ по такъв начин, че да позволяват 
пряко сравнение с приноса на 
съответните инструменти от 
останалата част на „Хоризонт  2020; 
те ще бъдат публикувани в картата 
за оценка на EIT.

Or. en

Изменение 151
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7a

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на ключови показатели за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Комисията EIT организира постоянно 
наблюдение и периодични външни 
оценки на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на всяка 
ОЗИ.

На базата на ключови количествени и 
качествени показатели за изпълнение 
EIT организира постоянно наблюдение 
и извършване на всеки три години на 
външни оценки на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на всяка 
ОЗИ. Наблюдението и оценките са 
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резултатно ориентирани.

Or. en

Изменение 152
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срок, продължаване и преустановяване 
на работата на ОЗИ

Срок, продължаване, финансиране и 
преустановяване на работата на ОЗИ

Or. en

Изменение 153
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В зависимост от резултатите от 
периодичните оценки и особеностите на 
конкретните области ОЗИ се създават 
обикновено за срок от седем до 
петнадесет години.

1. В зависимост от резултатите от 
периодичните оценки и особеностите на 
конкретните области, ОЗИ се създават
за срок от най-малко три години.

Or. en

Изменение 154
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
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Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет може да реши 
да удължи срока на дейността на ОЗИ 
след първоначално определения 
период, ако това е най-подходящият 
начин за постигане на целите на EIT.

2. В зависимост от резултатите от
наблюдението и периодичните 
оценки, Управителният съвет може да 
реши, на всеки три години, да удължи 
срока на финансиране на дейността на 
ОЗИ, ако е ясно, че ОЗИ постига 
целите си и тези на EIT.
Управителният съвет прилага 
разработен специално за целта 
подход, като взема предвид факта, че 
не всички ОЗИ биха имали едни и 
същи финансови потребности, 
размери или продължителност. Той 
може да реши да отпусне 
допълнителни бюджетни средства на 
ОЗИ, ако тя постигне целите си по-
рано от предвиденото.

Or. en

Изменение 155
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8а (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a) Член 9, параграф 3 се изменя, 
както следва:
‘3. „EIT също така взема под 
внимание политиките и 
инициативите на местно, 
регионално, еврорегионално, 
национално и междуправителствено 
равнище с цел използване на най-
добрите практики, установените 
концепции и наличните ресурси.“
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Or. it

Обосновка

Важно е местните политики да бъдат включени с оглед на потенциала им за 
генериране на доходи.

Изменение 156
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8а (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а) Параграф 3 се изменя, както 
следва:
„(3) EIT също така взема под 
внимание политиките и 
инициативите на местно, 
регионално, национално и 
междуправителствено равнище с цел 
използване на най-добрите практики, 
установените концепции и 
наличните ресурси.“

Or. ro

Изменение 157
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) целеви капиталови фондове, 
включително управляваните от 
фондацията на EIT;

д) целеви капиталови фондове;
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Or. it

(Вж. изменение, с което се заличава Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква м)

Изменение 158
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 15 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) текуща тригодишна работна 
програма, която се основава на СИП, 
след като такава бъде приета, и в която 
са набелязани основните приоритети и 
заплануваните инициативи на EIT и 
ОЗИ, включително оценка на 
финансовите потребности и на 
източниците на финансиране. 
Програмата съдържа също така 
подходящи показатели за наблюдение 
на дейността на ОЗИ и EIT. EIT 
представя на Комисията 
предварителната тригодишна работна 
програма до 31 декември всяка година 
N-2. В рамките на три месеца 
Комисията дава становището си относно 
конкретните цели на EIT, определени в 
„Хоризонт 2020“, и допълването им с 
политиките и инструментите на Съюза. 
EIT взема предвид становището на 
Комисията и в случай на несъгласие 
мотивира позицията си. EIT предава за 
сведение окончателната работна 
програма на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите;

a) текуща тригодишна работна 
програма, която се основава на СИП, 
след като такава бъде приета, и в която 
са набелязани основните приоритети и 
заплануваните инициативи на EIT и 
ОЗИ, включително оценка на 
финансовите потребности и на 
източниците на финансиране. 
Програмата съдържа също така 
подходящи показатели за наблюдение 
на дейността на ОЗИ и EIT, като 
използва резултатно ориентиран 
подход. EIT представя на Комисията 
предварителната тригодишна работна 
програма до 31 декември всяка година 
N-2. В рамките на три месеца 
Комисията дава становището си относно 
конкретните цели на EIT, определени в 
„Хоризонт 2020“, и допълването им с 
политиките и инструментите на Съюза. 
EIT взема предвид становището на 
Комисията и в случай на несъгласие 
мотивира позицията си. EIT предава за 
сведение окончателната работна 
програма на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите;

Or. en
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Изменение 159
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следното:
„1. EIT гарантира, че дейностите му, 
включително тези, управлявани 
посредством ОЗИ, са предмет на 
систематично наблюдение и 
периодични независими оценки, за да 
гарантират възможно най-високо 
качество на резултатите. Тези 
оценки са резултатно ориентирани. 
Резултатите от оценките се 
оповестяват публично.

Or. en

Изменение 160
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 – буква а)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 2 думата „пет“ се заменя 
с думата „три“;

a) параграф 2 се заменя със следното:

„2. До юни 2011  г. и на всеки три 
години след влизането в сила на нова 
финансова рамка, Комисията, след 
консултации със заинтересованите 
страни както на европейско, така и 
на национално равнище, представя 
доклад относно оценката на 
дейностите на EIT и ОЗИ. Докладът 
оценява критериите за определяне на 
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добавената стойност на EIT, както и 
въздействието й и ефективността, 
устойчивостта, ефикасността и 
целесъобразността на провежданите 
дейности и взаимоотношенията им, 
съгласуваността и/или взаимното им 
допълване със съществуващи 
национални и общностни политики, в 
подкрепа на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите.“

Or. it

Изменение 161
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 17 – параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. СИП включва анализ на възможните 
полезни взаимодействия и допълване 
между дейностите на EIT и други 
инициативи, инструменти и програми на 
Съюза.“

2a. СИП включва анализ на взаимната 
съгласуваност и възможните полезни 
взаимодействия и допълване между 
дейностите на EIT и други инициативи, 
инструменти и програми на Съюза.“

Or. it

Обосновка

Следва да се отчете необходимостта предвидените дейности да са съгласувани с 
преследваните цели.

Изменение 162
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ 
за изпълнение на настоящия регламент 
за периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. се определя на 
3 182 230 000 EUR. Годишните 
бюджетни кредити се разрешават от 
бюджетния орган съобразно 
ограниченията на финансовата рамка. 
Финансовото участие от EIT за ОЗИ се 
предоставя от този финансов пакет.

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ 
за изпълнение на настоящия регламент 
за периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. се определя на 
1 060 743 000 EUR. Годишните 
бюджетни кредити се разрешават от 
бюджетния орган съобразно 
ограниченията на финансовата рамка. 
Финансовото участие от EIT за ОЗИ се 
предоставя от този финансов пакет.

Or. en

Изменение 163
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ 
за изпълнение на настоящия регламент 
за периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. се определя на 
3 182 230 000 EUR. Годишните 
бюджетни кредити се разрешават от 
бюджетния орган съобразно 
ограниченията на финансовата рамка. 
Финансовото участие от EIT за ОЗИ се 
предоставя от този финансов пакет.

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ 
за изпълнение на настоящия регламент 
за периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. е уреден в член 6, 
параграф 3 от Регламент (ЕС)№ 
[XXX/XXXX] за създаването на 
„Хоризонт 2020“ - Рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014 - 2020 г.).. Годишните 
бюджетни кредити се разрешават от 
бюджетния орган съобразно 
ограниченията на финансовата рамка. 
Финансовото участие от EIT за ОЗИ се 
предоставя от този финансов пакет.

Or. it

(Вж член 6, параграф 3 от предложението за регламент (COM(2011)809).
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Изменение 164
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Член 20, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Разходите на EIT включват 
разноски за персонал, 
административни, управленски, 
инфраструктурни и оперативни 
разноски. Административните, 
управленски и оперативни разноски се 
свеждат до минимум, на основата на 
критерии за икономичност, 
ефикасност и ефективност.

Or. it

Изменение 165
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 22a

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на закриване на EIT 
ликвидацията му се извършва под 
надзора на Комисията в съответствие с 
приложимото законодателство. В 
споразуменията с ОЗИ и в 
учредителния акт на фондацията на 
EIT се предвиждат съответните 
разпоредби за тази цел.

В случай на закриване на EIT 
ликвидацията му се извършва под 
надзора на Комисията в съответствие с 
приложимото законодателство. В 
споразуменията с ОЗИ се предвиждат 
съответните разпоредби за тази цел.

Or. it
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(Вж. изменение, с което се заличава Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква м)

Изменение 166
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Назначените членове са дванадесет и 
се назначат от Комисията, като се 
осигурява балансирано представяне на 
лица с опит в стопанската, академичната 
и научноизследователската област. Те 
имат четиригодишен мандат без право 
на подновяване.

2. Назначените членове са най-много 
шестима и се назначават от 
Комисията, като се осигурява 
балансирано представяне на лица с опит 
в стопанската (включително МСП), 
академичната и 
научноизследователската област. Те 
имат четиригодишен мандат без право 
на подновяване.

Or. it

Обосновка

Целта на намаляването на броя членове е да се подпомогне спазването на изискването 
за по-прозрачно управление.

Изменение 167
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Назначените членове са дванадесет и 
се назначат от Комисията, като се 
осигурява балансирано представяне на 
лица с опит в стопанската, академичната 
и научноизследователската област. Те 
имат четиригодишен мандат без право 
на подновяване.

2. Назначените членове са дванадесет и 
се назначават от Комисията плюс 
трима членове, които се назначават 
от Европейския парламент, като се 
осигурява балансирано представяне по 
пол, както и баланс между лица с опит 
в стопанската, академичната и 
научноизследователската област. Те 
имат четиригодишен мандат без право 
на подновяване.
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Or. ro

Изменение 168
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следи за спазването на 
балансирано представяне на 
академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област, 
както и за равновесието между 
половете, и отчита особеностите на 
академичната, научноизследователската 
и иновационната среда в рамките на 
Съюза.

Комисията следи за спазването на 
балансирано представяне на 
академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област и 
отчита особеностите на академичната, 
научноизследователската и 
иновационната среда в рамките на 
Съюза.

Or. it

Обосновка

Полът на дадено лице не определя, нито свидетелства за компетентността и опита 
му. Следователно „розовите квоти“ са дискриминационни, както и могат да имат 
обратен ефект: в края на краищата няма основания за избягване на наличието на 
Управителен съвет, съставен изцяло от жени.

Изменение 169
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията назначава члена(овете) и 
уведомява Европейския парламент и 
Съвета за процеса на избор и за 
окончателното назначаване на 
членовете на управителния съвет.

Комисията назначава члена(овете) след 
като уведоми Европейския парламент и 
Съвета за процеса на избор и за 
окончателното назначаване на 
членовете на управителния съвет.
Преди Комисията да назначи някого в 
този случай, Парламентът и 
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Съветът могат да изразят мнение 
относно избраните кандидати.

Or. it

Обосновка

Целта е да се гарантира прозрачността на процедурата по назначаването на членове 
на съвета.

Изменение 170
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на преходен период членовете 
на съвета, първоначално назначени за 
срок от шест години, завършват мандата 
си. До изтичането на този срок 
назначените членове са осемнадесет. В 
рамките на шест месеца след влизането 
в сила на настоящия регламент една 
трета от дванадесетте членове, 
назначени през 2012 г., се избират от 
управителния съвет с одобрението на 
Комисията за срок от две години, една 
трета — за срок от четири години, и 
една трета — за срок от шест години.

По време на преходен период членовете 
на съвета, първоначално назначени за 
срок от шест години, завършват мандата 
си. До изтичането на този срок 
назначените членове са осемнадесет. В 
рамките на шест месеца след влизането 
в сила на настоящия регламент една 
трета от шестимата членове, 
назначени през 2012 г., се избират от 
управителния съвет с одобрението на 
Комисията за срок от две години, една 
трета — за срок от четири години, и 
една трета — за срок от шест години.

Or. it

Вж. изменение раздел 2, точка 2, параграф 1) 

Изменение 171
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията освобождава всеки член 



AM\906376BG.doc 63/69 PE492.618v01-00

BG

или членове на Управителния съвет, 
който не изпълнява задълженията си 
в съответствие с интересите на 
Съюза. Тя извършва това на основание 
на становището на Парламента и 
Съвета.

Or. fr

Изменение 172
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членовете на управителния съвет 
действат независимо, в интерес на EIT, 
като защитават неговите цели и мисия, 
идентичност и съгласуваност.

4. Членовете на управителния съвет 
действат независимо, в интерес на EIT, 
като защитават неговите цели и мисия, 
идентичност и съгласуваност. Те 
изпълняват задълженията си на 
пълно работно време на 
изключително основание.

Or. it

Обосновка

За да се осигури прозрачност и независимост на EIT, трябва ясно да се установят 
правилата, въз основа на които членовете на съвета ще изпълняват своите 
професионални задължения.

Изменение 173
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) със съгласието на Комисията 
определя подходящо възнаграждение за 
членовете на управителния съвет и на 

ж) със съгласието на Комисията 
определя подходящо възнаграждение за 
членовете на управителния съвет и на 
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изпълнителния комитет; тези 
възнаграждения се съпоставят със
съществуващите сходни 
възнаграждения в държавите членки;

изпълнителния комитет; тези 
възнаграждения се установяват на 
средното равнище на съществуващите 
сходни възнаграждения в държавите 
членки;

Or. it

Изменение 174
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) назначава и, ако е необходимо,
освобождава от длъжност директора и 
упражнява дисциплинарна власт над 
него;

и) може да предложи на Комисията 
да назначи или освободи от длъжност 
директора и упражнява дисциплинарна 
власт над него;

Or. fr

Изменение 175
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) приема кодекс за поведение по 
отношение на конфликтите на интереси;

к) приема кодекс за поведение по 
отношение на конфликтите на интереси, 
професионалната тайна и 
комуникации;

Or. fr

Изменение 176
Oreste Rossi
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Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) е оправомощен да създаде фондация 
(наричана по-долу "фондация на EIT") 
с конкретната цел да насърчава и 
подкрепя дейността на EIT;

заличава се

Or. it

Обосновка

Важно е да се избягва изобилие от бюрократични структури, така че да се 
гарантира, че ресурсите не се разхищават.

Изменение 177
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) е оправомощен да създаде фондация 
(наричана по-долу "фондация на EIT") с 
конкретната цел да насърчава и 
подкрепя дейността на EIT;

н) е оправомощен да предложи на 
Комисията да създаде фондация 
(наричана по-долу „фондация на EIT“) с 
конкретната цел да насърчава и 
подкрепя дейността на EIT.
Фондацията се създава на основание 
на становището на Парламента и 
Съвета.

Or. fr

Изменение 178
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква o)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) взема решение относно езиковия o) гарантира, че EIT спазва 
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режим на EIT, като отчита
съществуващите принципи относно 
многоезичието и практическите 
изисквания за дейността му;

съществуващите принципи относно 
многоезичието;

Or. fr

Изменение 179
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква o)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) взема решение относно езиковия 
режим на EIT, като отчита 
съществуващите принципи относно 
многоезичието и практическите 
изисквания за дейността му;

o) взема решение относно езиковия 
режим на EIT, като отчита 
съществуващото законодателство и
принципи относно многоезичието; 

Or. it

Изменение 180
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква пa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пa) популяризира Съюза чрез EIT.

Or. fr

Изменение 181
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет избира своя
председател измежду назначените 
членове. Мандатът на председателя е 
двугодишен с право на еднократно 
подновяване.

1. Председателят се назначава от 
Комисията. Мандатът на председателя 
е двугодишен с право на еднократно 
подновяване. Като действа на 
основание на становището на 
Парламента и Съвета, Комисията 
освобождава председателя на 
управителния съвет, ако той/тя не 
изпълнява служебните си задължения 
в съответствие с интересите на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 182
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директорът е лице с експертен опит и 
добра репутация в областите, в които 
работи EIT. Директорът се назначава от 
управителния съвет за срок от четири 
години. Управителният съвет може 
еднократно да продължи този мандат с 
четири години, когато счете, че това се 
налага от интересите на EIT.

1. Директорът е лице с експертен опит и 
добра репутация в областите, в които 
работи EIT. Директорът се назначава от 
управителния съвет за срок от четири 
години. Управителният съвет може 
еднократно да продължи този мандат с 
четири години, когато счете, че това се 
налага от интересите на EIT. Като 
действа на основание на 
становището на Парламента и 
Съвета, Комисията освобождава 
директора, ако той/тя не изпълнява 
служебните си задължения в 
съответствие с интересите на 
Съюза.

Or. fr
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Изменение 183
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомага работата на управителния 
съвет и на изпълнителния комитет и 
осигурява секретариат за провеждането 
на заседанията им, както и цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задълженията им;

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr

Изменение 184
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) чрез изпълнителния комитет 
представя проекта за годишния 
финансов отчет и за счетоводния баланс 
на функцията по вътрешен одит, а след 
това и на управителния съвет;

к) чрез изпълнителния комитет 
представя проекта за годишния 
финансов отчет и за счетоводния баланс 
на функцията по вътрешен одит, а след 
това и на управителния съвет и 
Комисията;

Or. fr

Изменение 185
Romana Jordan

Предложение за регламент
Законодателна финансова обосновка за предложения – точка 2 – подточка 2.1 –
параграф 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Наблюдение на всяка ОЗИ въз основа 1. Наблюдение на всяка ОЗИ въз основа 
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на целите и ключовите показатели за 
изпълнението (КПИ), заложени в 
нейния бизнес план. ОЗИ ще получат 
значителна свобода (подход от долу на 
горе) при определянето на вътрешните 
им стратегии, организация и дейности, 
както и за набиране на необходимите 
средства. 

на целите и ключовите показатели за 
изпълнението (КПИ), заложени в 
нейния бизнес план. ОЗИ ще получат 
значителна свобода (подход от долу на 
горе) при определянето на вътрешните 
им стратегии, организация и дейности, 
както и за набиране на необходимите 
средства. Възможността за 
формиране на стратегическа 
структура от горе на долу обаче няма 
да бъде изключвана.

Or. sl


