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Изменение 34
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) СИП следва да определи 
дългосрочните приоритетни области на 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“) и да включи оценка 
на икономическото му въздействие и 
способността му да генерира най-висока 
добавена стойност в областта на 
иновациите. СИП следва да вземе под 
внимание резултатите от наблюдението 
и оценката на EIT.

(2) СИП следва да определи 
дългосрочните приоритетни области на 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“) и да включи оценка 
на икономическото и социалното му 
въздействие и способността му да 
генерира най-висока добавена стойност 
в областта на иновациите. СИП следва 
да вземе под внимание резултатите от 
наблюдението и оценката на EIT.

Or. ro

Изменение 35
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Въпреки безспорното им 
присъствие на цялата територия на 
ЕС, високите достижения във 
висшето образование, научните 
изследвания и иновациите остават 
разпокъсани. Необходимо е по-
стратегическо сътрудничество 
между държавите, секторите и 
дисциплините, за да се създаде 
достатъчно критична маса в 
триъгълника на знанието. В центъра 
на EIT стои основното понятие за 
иновации, ръководено от социалните 
предизвикателства, което е 
съсредоточено върху образованието, 
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технологичните и продуктовите 
иновации и гъвкавостта.

Or. en

(Във връзка с изменение 1; PE489.613v01-00)

Изменение 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за решение
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) EIT и ОЗИ следва да насърчават 
силно полезно взаимодействие и 
допълване със структурните фондове.

Or. en

Изменение 37
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Целта на EIT е да допринесе за 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“, като 
прави така, че образованието, 
научните изследвания и иновациите 
да бъдат по-силни от сбора на 
техните съставни части и като 
насърчава устойчивост, 
конкурентоспособност, работни 
места и растеж в Европа. Като 
допринася за тези цели, СИП би могла 
да създава инструменти въз основа на 
обществените предизвикателства, 
обхванати в „Хоризонт 2020“.
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Or. en

(Във връзка с изменение 4; PE489.613v01-00)

Изменение 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за решение
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) EIT следва да насърчава 
разширяване на участието с цел 
увеличаване на високите постижения 
в Европа.

Or. en

Изменение 39
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Поради тези причини EIT е 
ефективният орган на Съюза за 
справяне с възникващи нови 
потребности, откриване на
иновативни решения и засилване на
тяхното въздействие върху 
обществото. Като възприема 
гъвкавостта и отчетността и 
остава ангажиран към 
откритостта, прозрачността и 
външното участие, EIT е в състояние 
активно да насърчава приемането и 
одобряването на новите иновации от 
обществото като цяло.

Or. en
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(Във връзка с изменение 6; PE489.613v01-00)

Изменение 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2014 г. ще бъде стартирана 
първоначална вълна от три ОЗИ с 
предварително зададени теми —
„Храна за бъдещето“, „Активен 
начин на живот на възрастните 
хора“ и „Суровини“. През 2018 г. 
следва втора вълна от три ОЗИ, 
която ще се осъществи при отворен 
подход. Вземайки под внимание 
трите теми, предложени от 
Европейската комисия за 2018 г., 
Съветът на EIT същевременно ще 
има свободата да предлага и избира 
нови теми след консултиране със 
заинтересовани страни и след 
конкурентен и отворен процес на 
кандидатстване за избор на нови 
тематични области и 
съответстващите им ОЗИ.

Or. en

(Във връзка с PE489.613v01-00, изменение 11, точка 5.)

Изменение 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането от ЕС за научни 
изследвания и иновации е от ключово 
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значение и следва да се използва като 
стимул. EIT привлича допълнително 
финансиране, насърчавайки подход на 
използване на различни фондове и 
укрепване на връзките си със 
структурните фондове. EIT следва да 
удостоява с „печат за отличие“ 
положително оценените проекти, 
които обаче не са имали 
възможността да получат 
финансиране поради бюджетни 
ограничения. Биха могли да се 
използват национални и структурни 
фондове в сътрудничество с EIT с цел 
да се осигурят субсидии за завръщане 
и за установяване на завършилите 
програми на EIT.

Or. en

Изменение 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Високите постижения са главната 
движеща сила за EIT. Насърчава се 
увеличаването на броя на 
участниците, за да се стимулират 
високи постижения в цяла Европа, 
включително и понятието 
„стълбище към високи постижения“, 
с чиято помощ ще успеем да създадем 
условия за участието на малки звена 
за зараждащи се високи постижения, 
като например малки 
изследователски групи и нови 
предприятия с високо равнище на 
иновациите.

Or. en



PE492.619v01-00 8/146 AM\906377BG.doc

BG

Изменение 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT насърчава създаването на 
устойчиви иновативни нови и 
свързани предприятия и увеличава 
броя на студентите по програми за 
следдипломна квалификация, за да 
подобри резултатите от своите 
усилия.

Or. en

Изменение 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Централен офис на EIT

Централният офис на EIT се намира 
в Будапеща, Унгария.

Or. en

Обосновка

Споразумението между EIT и унгарското правителство е подписано през 2010 г., Реф. 
номер: 2010/CLXVI. Съгласно това споразумение част от административните 
разходи се поемат от Унгария, където е разположен централният офис, чрез 
предоставянето на безплатно офис пространство за дейността на института до 
края на 2030 г., както и чрез годишно финансово участие в размер на 1,5 млн. EUR за 
разходи за персонал до края на 2015 г.
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Изменение 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Член 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
EIT и други инструменти на Съюза

ОЗИ, наред с другото, са важен и 
уникален елемент от общоевропейска 
иновационна политика. Съвместните 
технологични инициативи (СТИ), 
публично-частните партньорства 
(ПЧП), инициативите за съвместно 
планиране (ИСП), европейските 
партньорства в сферата на 
иновациите (ЕПСИ) и подобни 
(бъдещи) платформи за насърчаване
на широкомащабни изследвания, 
насочени към промишлеността, се 
насърчават да съгласуват 
действията си с EIT или, ако решат, 
да се присъединят към ОЗИ като 
свързани партньори или дори по по-
сериозен начин.

Or. en

(Във връзка с изменение 16, член 1з (нов), PE489.613v01-00)

Изменение 46
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Член 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в
Общности на знание и иновации 
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(ОЗИ)
EIT партнира на ОЗИ, докато реши, 
че ОЗИ могат да се издържат 
самостоятелно след изтичането на
примерен период от 7 до 15 години.

Or. en

(Във връзка с изменение 11, точка 6, PE489.613v01-00)

Обосновка

Не би било уместно EIT да продължи да партнира на ОЗИ след този период в 
контекста на функцията на EIT за финансиране и наблюдение.

Изменение 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Не повече от 3 години след влизане в 
сила, ОЗИ подлежат на 
преразглеждане, при което се взема 
под внимание европейската добавена 
стойност на ОЗИ. Ако се окаже, че 
ОЗИ имат по-висока европейска 
добавена стойност от други 
публично-частни партньорства, като 
например съвместните технологични 
инициативи, създадени в контекста 
на програмата „Хоризонт 2020“, 
Съветът и Европейският парламент 
могат да решат да преразпределят 
бюджета и да разпределят 
допълнително финансиране за ОЗИ.

Or. en
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Изменение 48
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В динамично променящия се свят пътят 
на Европа към бъдещето разчита на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За основни движещи сили за 
постигането на тази цел, както и за да 
продължи Европа да бъде 
конкурентоспособна в световната 
икономика на знанието, бяха признати 
„триъгълникът на знанието“, 
обединяващ научните изследвания, 
образованието и иновациите, и 
взаимодействието между тях. 
Европейският съюз предприе 
съответните стъпки и определи тези 
области за политически приоритети в 
своята стратегия „Европа 2020“. Тези 
приоритети се изпълняват по-специално 
посредством водещите инициативи 
„Съюз за иновации“ и „Младежта в 
движение“, които образуват общата 
политическа рамка за действията на ЕС 
в тези области. Те се допълват от 
водещите инициативи „Интегрирана 
индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“. Европейският 
институт за иновации и технологии ще 
допринася в пълна степен за 
достигането на целите, небелязани в 
тези водещи инициативи.

В динамично променящия се свят пътят 
на Европа към бъдещето разчита на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За основни движещи сили за 
постигането на тази цел, както и за да 
продължи Европа да бъде 
конкурентоспособна в световната 
икономика и общество на знанието, 
бяха признати „триъгълникът на 
знанието“, обединяващ научните 
изследвания, образованието и 
иновациите, и взаимодействието между 
тях. Европейският съюз предприе 
съответните стъпки и определи тези 
области за политически приоритети в 
своята стратегия „Европа 2020“. Тези 
приоритети се изпълняват по-специално 
посредством водещите инициативи 
„Съюз за иновации“ и „Младежта в 
движение“, които образуват общата 
политическа рамка за действията на ЕС 
в тези области. Те се допълват от 
водещите инициативи „Интегрирана 
индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“. Европейският 
институт за иновации и технологии ще 
допринася в пълна степен за 
достигането на целите, набелязани в 
тези водещи инициативи.

Or. en

Изменение 49
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на 
нарастваща конкуренция в световен 
мащаб и предвид демографското 
предизвикателство, пред което са 
изправени държавите членки, 
бъдещият икономически растеж и 
заетостта в Европа все повече ще 
разчитат на иновационни пробиви по 
отношение на продукти, услуги и бизнес 
модели, както и на способността на 
Европа да развива, привлича и задържа 
талантливите кадри. Въпреки че в 
Европа има отделни примери за 
успешно внедрени иновации, като 
цяло държавите — членки на ЕС, се 
изявяват по-слабо в сравнение със 
световните лидери в областта на 
иновациите. Освен това ЕС е 
изправен пред засилена конкуренция за 
привличане на таланти от страна на 
нови центрове за високи постижения 
в бързо развиващите се икономики.

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. Европейското общество е 
изправено пред три основни 
обществени предизвикателства, а 
именно:

– 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, енергийна ефективност, 
ефективност на ресурсите, недостиг 
на вода, наводнения и усилия за 
обезпечаване и замяна на 
жизненоважни суровини;
– силна, стабилна, справедлива и 
конкурентна икономическа база:
икономическо възстановяване, 
използващо основано на знания 
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общество и засилващо 
конкурентоспособността на ЕС и 
заетостта.

Трите обществени 
предизвикателства са взаимосвързани 
и обхващат всички 
предизвикателства, посочени в 
рамката на програмата 
„Хоризонт 2020“. Разрешаването на 
тези предизвикателства в Европа все 
повече ще разчита на иновационни 
пробиви по отношение на продукти, 
услуги и бизнес модели, както и на 
способността на Европа да развива, 
привлича и задържа талантливите 
кадри.

Or. en

Изменение 50
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на 
нарастваща конкуренция в световен 
мащаб и предвид демографското 
предизвикателство, пред което са
изправени държавите членки, бъдещият 
икономически растеж и заетостта в 
Европа все повече ще разчитат на 
иновационни пробиви по отношение на 
продукти, услуги и бизнес модели, 
както и на способността на Европа да 
развива, привлича и задържа 
талантливите кадри. Въпреки че в 
Европа има отделни примери за 
успешно внедрени иновации, като цяло 

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на
икономиката, основана на знанието,
и нарастващата конкуренция в 
световен мащаб и предвид 
демографското предизвикателство, пред 
което са изправени държавите членки, 
бъдещият икономически растеж и 
заетостта в Европа все повече ще 
разчитат на иновационни пробиви по 
отношение на продукти, услуги и бизнес 
модели, както и на способността на 
Европа да развива, привлича и задържа 
талантливите кадри, като 
същевременно позволяват на 
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държавите — членки на ЕС, се изявяват 
по-слабо в сравнение със световните 
лидери в областта на иновациите. Освен 
това ЕС е изправен пред засилена 
конкуренция за привличане на таланти 
от страна на нови центрове за високи 
постижения в бързо развиващите се 
икономики.

европейските гражданите не само да 
се възползват от тези иновации, но и 
да допринесат за тяхното появяване, 
най-вече посредством новите 
технологии. Въпреки че в Европа има 
отделни примери за успешно внедрени 
иновации, като цяло държавите —
членки на ЕС, се изявяват по-слабо в 
сравнение със световните лидери в 
областта на иновациите. Освен това ЕС 
е изправен пред засилена конкуренция 
за привличане на таланти от страна на 
нови центрове за високи постижения в 
бързо развиващите се икономики.

Or. fr

Изменение 51
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на нарастваща 
конкуренция в световен мащаб и 
предвид демографското 
предизвикателство, пред което са 
изправени държавите членки, бъдещият 
икономически растеж и заетостта в 
Европа все повече ще разчитат на 
иновационни пробиви по отношение на 
продукти, услуги и бизнес модели, 
както и на способността на Европа да 
развива, привлича и задържа 
талантливите кадри. Въпреки че в 
Европа има отделни примери за 
успешно внедрени иновации, като цяло 
държавите — членки на ЕС, се изявяват 
по-слабо в сравнение със световните 
лидери в областта на иновациите. Освен 
това ЕС е изправен пред засилена 

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на нарастваща 
конкуренция в световен мащаб и 
предвид демографското 
предизвикателство, пред което са 
изправени държавите членки, бъдещият 
икономически растеж и заетостта в 
Европа все повече ще разчитат на 
иновационни пробиви по отношение на 
продукти, услуги и бизнес модели, 
както и на способността на Европа да 
развива, привлича и задържа 
талантливите кадри. Въпреки че в 
Европа има отделни примери за 
успешно внедрени иновации, като цяло 
държавите — членки на ЕС, се изявяват 
по-слабо в сравнение със световните 
лидери в областта на иновациите. Освен 
това ЕС е изправен пред засилена 
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конкуренция за привличане на таланти 
от страна на нови центрове за високи 
постижения в бързо развиващите се 
икономики.

конкуренция за привличане на таланти 
от страна на нови центрове за високи 
постижения в бързо развиващите се 
икономики, като значителен проблем 
за него е „изтичането на мозъци“.

Or. en

Изменение 52
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации. Въпреки че несъмнено са 
факт на цялата територия на ЕС, 
високите достижения във висшето 
образование, научните изследвания и 
иновациите все още твърде често 
остават разпокъсани. Европа трябва да 
преодолее тази липса на стратегическо 
трансгранично сътрудничество между 
държави, сектори и дисциплини. Освен 
това Европа трябва да възприеме 
истинска предприемаческа култура, 
която е от решаващо значение, за да 
може да се използва стойността на 
научните изследвания и иновациите, за 
да се създадат нови дружества и за да 
могат иновациите да намерят реално 
пазарно приложение в отрасли с висок 
потенциал за растеж. Необходимо е 
Европа да насърчава ролята на висшите 
учебни заведения като двигатели на 
иновациите, тъй като талантливите 
личности трябва да притежават нужните 
умения, знания и нагласи, за да тласкат 
напред иновациите.

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации; това предполага 
приемането на нови принципи и 
практики, като се разчита най-вече 
на открити и приобщаващи научни 
изследвания, на създаването на 
инструменти за управление на 
правата на интелектуалната 
собственост, насърчаващи 
прозрачността и обмена, както и 
развитието на нови финансови 
инструменти, които да гарантират, 
че изследователските усилия са 
насочени приоритетно и ефективно 
към големите предизвикателства от 
обществен интерес. Въпреки че 
несъмнено са факт на цялата територия 
на ЕС, високите достижения във 
висшето образование, научните 
изследвания и иновациите все още 
твърде често остават разпокъсани. 
Европа трябва да преодолее тази липса 
на стратегическо трансгранично 
сътрудничество между държави, 
сектори и дисциплини. Освен това 
Европа трябва да възприеме истинска 
предприемаческа култура, която е от 
решаващо значение, за да може да се 
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използва стойността на научните 
изследвания и иновациите, за да се 
създадат нови дружества и за да могат 
иновациите да намерят реално пазарно 
приложение в отрасли с висок 
потенциал за растеж. Необходимо е 
Европа да насърчава ролята на висшите 
учебни заведения като двигатели на 
иновациите, тъй като талантливите 
личности трябва да притежават нужните 
умения, знания и нагласи, за да тласкат 
напред иновациите.

Or. fr

Изменение 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации. Въпреки че несъмнено са 
факт на цялата територия на ЕС, 
високите достижения във висшето 
образование, научните изследвания и 
иновациите все още твърде често 
остават разпокъсани. Европа трябва да 
преодолее тази липса на стратегическо 
трансгранично сътрудничество между 
държави, сектори и дисциплини. Освен 
това Европа трябва да възприеме
истинска предприемаческа култура, 
която е от решаващо значение, за да 
може да се използва стойността на 
научните изследвания и иновациите, за 
да се създадат нови дружества и за да 
могат иновациите да намерят реално 
пазарно приложение в отрасли с висок 
потенциал за растеж. Необходимо е 
Европа да насърчава ролята на висшите 
учебни заведения като двигатели на 

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации. Въпреки че несъмнено са 
факт на цялата територия на ЕС, 
високите достижения във висшето 
образование, научните изследвания и 
иновациите все още твърде често 
остават разпокъсани. Европа трябва да 
преодолее тази липса на стратегическо 
трансгранично сътрудничество между 
държави, сектори и дисциплини. Освен 
това Европа притежава силна, 
открита и истинска предприемаческа 
култура с голямо разнообразие от 
малки и средни предприятия, която е 
от решаващо значение, за да може да се
развие и да се подкрепи използването 
на стойността на научните изследвания 
и иновациите, за да се създадат нови 
дружества и да се постигне реално 
пазарно приложение на иновациите в 
отрасли с висок потенциал за растеж. 
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иновациите, тъй като талантливите 
личности трябва да притежават нужните 
умения, знания и нагласи, за да тласкат 
напред иновациите.

Необходимо е Европа да насърчава 
ролята на висшите учебни заведения 
като двигатели на иновациите, тъй като 
талантливите личности трябва да 
притежават нужните умения, знания и 
нагласи, за да тласкат напред 
иновациите.

Or. en

Изменение 54
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT беше създаден именно с тази цел —
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на Съюза и на държавите членки. Чрез 
пълното интегриране на триъгълника на 
знанието — висше образование, научни 
изследвания и иновации — институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с обществените
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 
иновациите в ЕС.

EIT беше създаден именно с тази цел —
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване и ускоряване на 
иновационния капацитет на Съюза и на 
държавите членки. Чрез пълното 
интегриране на триъгълника на 
знанието — висше образование, научни 
изследвания и иновации — институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с големите обществени
предизвикателства и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 
иновациите в ЕС.

Or. en

Изменение 55
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 4



PE492.619v01-00 18/146 AM\906377BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT беше създаден именно с тази цел —
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез
засилване на иновационния капацитет 
на Съюза и на държавите членки. Чрез 
пълното интегриране на триъгълника на 
знанието — висше образование, научни 
изследвания и иновации — институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с обществените 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 
иновациите в ЕС.

EIT беше създаден именно с тази цел —
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на Съюза и на държавите членки. Чрез 
пълното интегриране на триъгълника на 
знанието — висше образование, научни 
изследвания и иновации — институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с обществените 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 
иновациите с цел насърчаване на 
открити и приобщаващи модели в ЕС.

Or. en

Изменение 56
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT беше създаден именно с тази цел —
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на Съюза и на държавите членки. Чрез 
пълното интегриране на триъгълника на 
знанието — висше образование, научни 
изследвания и иновации — институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с обществените 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 

EIT беше създаден именно с тази цел —
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на Съюза и на държавите членки. Чрез 
пълното интегриране на триъгълника на 
знанието — висше образование, научни 
изследвания и иновации — институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с обществените 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 
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иновациите в ЕС. иновациите в ЕС, като по този начин 
разреши европейския парадокс.

Or. en

Изменение 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT е единственият инструмент в 
рамките на „Хоризонт 2020“, който 
поставя силен акцент върху 
образователния аспект. EIT следва да 
се очертае като доставчик от 
световна класа на следдипломно 
образование, тъй като той съчетава 
висококачествено обучение, 
мобилност, предприемачески опит в 
среда на реални иновации и въвежда 
авангардна образователна парадигма 
за висшето образование.

Or. en

Изменение 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигането на тази цел EIT съчетава 
стратегически насоки на равнището на 
EIT, с подход „отдолу-нагоре“, който се 
осъществява чрез общностите на знание 
и иновации (ОЗИ). ОЗИ представляват 
тясно интегрирани дългосрочни 

За постигането на тази цел EIT съчетава 
стратегически насоки на равнището на 
EIT, с подход „отдолу-нагоре“, който се 
осъществява чрез общностите на знание 
и иновации (ОЗИ). ОЗИ представляват 
тясно интегрирани дългосрочни 
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партньорства, които обединяват водещи 
университети, научноизследователски 
центрове, малки и големи предприятия 
и други активни участници в сферата на 
иновациите около конкретни 
обществени предизвикателства. Всяка 
ОЗИ се организира около малък брой 
взаимосвързани центрове за съвместно 
ползване, в които партньорите 
ежедневно работят в тясно 
сътрудничество, за първи път 
подчинено в толкова голяма степен на 
общи стратегически цели. Центровете за 
съвместно ползване се опират върху 
съществуващи центрове за високи 
постижения и ги доразвиват в местни 
иновационни екосистеми, обвързани в 
по-широка мрежа от възлови 
иновационни средища на територията 
на цяла Европа. В рамките на EIT 
отделните ОЗИ се ползват със 
значителна автономия при определянето 
на вътрешната им организация, състав, 
програми и методи на работа, което им 
позволява да изберат най-подходящия 
подход за реализиране на набелязаните 
от тях цели. На стратегическо равнище 
EIT организира процедурата за избор на 
ОЗИ, координира работата им 
посредством гъвкава рамка и 
разпространява техните най-добри 
модели за управление и финансиране.

партньорства, които обединяват водещи 
университети, научноизследователски 
центрове, малки и големи предприятия 
и други активни участници в сферата на 
иновациите около конкретни 
обществени предизвикателства. Всяка 
ОЗИ се организира около малък брой 
взаимосвързани центрове за съвместно 
ползване, в които партньорите 
ежедневно работят в тясно 
сътрудничество, за първи път 
подчинено в толкова голяма степен на 
общи стратегически цели. Центровете за 
съвместно ползване се опират върху 
съществуващи центрове за високи 
постижения и ги доразвиват в местни 
иновационни екосистеми, обвързани в 
по-широка мрежа от възлови 
иновационни средища на територията 
на цяла Европа. В рамките на EIT 
отделните ОЗИ се ползват със 
значителна автономия при определянето 
на вътрешната им организация, състав, 
програми и методи на работа, което им 
позволява да изберат най-подходящия 
подход за реализиране на набелязаните 
от тях цели. На стратегическо равнище 
EIT организира процедурата за избор на 
ОЗИ, координира работата им 
посредством гъвкава рамка и 
разпространява техните най-добри 
модели за управление и финансиране.
Съгласуването и сътрудничеството 
между ОЗИ следва да се извършва от 
EIT, за да се гарантира създаването 
на полезни взаимодействия и добавена 
стойност от множеството 
партньори на EIT, и споделянето на 
идеи в рамките на EIT.

Or. en

Изменение 59
Judith A. Merkies
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Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигането на тази цел EIT съчетава 
стратегически насоки на равнището на 
EIT, с подход „отдолу-нагоре“, който се 
осъществява чрез общностите на знание 
и иновации (ОЗИ). ОЗИ представляват 
тясно интегрирани дългосрочни 
партньорства, които обединяват водещи 
университети, научноизследователски 
центрове, малки и големи предприятия 
и други активни участници в сферата на 
иновациите около конкретни 
обществени предизвикателства. Всяка 
ОЗИ се организира около малък брой 
взаимосвързани центрове за съвместно 
ползване, в които партньорите 
ежедневно работят в тясно 
сътрудничество, за първи път 
подчинено в толкова голяма степен на 
общи стратегически цели. Центровете за 
съвместно ползване се опират върху 
съществуващи центрове за високи 
постижения и ги доразвиват в местни 
иновационни екосистеми, обвързани в 
по-широка мрежа от възлови 
иновационни средища на територията 
на цяла Европа. В рамките на EIT 
отделните ОЗИ се ползват със 
значителна автономия при определянето 
на вътрешната им организация, състав, 
програми и методи на работа, което им 
позволява да изберат най-подходящия 
подход за реализиране на набелязаните 
от тях цели. На стратегическо равнище 
EIT организира процедурата за избор на 
ОЗИ, координира работата им 
посредством гъвкава рамка и 
разпространява техните най-добри 
модели за управление и финансиране.

За постигането на тази цел EIT съчетава 
стратегически насоки на равнището на 
EIT, с подход „отдолу-нагоре“, който се 
осъществява чрез общностите на знание 
и иновации (ОЗИ). ОЗИ представляват 
тясно интегрирани партньорства, които 
обединяват водещи университети, 
научноизследователски центрове, малки 
и големи предприятия и други активни 
участници в сферата на иновациите 
около конкретни обществени 
предизвикателства. Всяка ОЗИ се 
организира около малък брой 
взаимосвързани центрове за съвместно 
ползване, в които партньорите 
ежедневно работят в тясно 
сътрудничество, за първи път 
подчинено в толкова голяма степен на 
общи стратегически цели. Центровете за 
съвместно ползване се опират върху 
съществуващи центрове за високи 
постижения и ги доразвиват в местни 
иновационни екосистеми, обвързани в 
по-широка мрежа от възлови 
иновационни средища на територията 
на цяла Европа. В рамките на EIT 
отделните ОЗИ се ползват със 
значителна автономия при определянето 
на вътрешната им организация, състав, 
програми и методи на работа, което им 
позволява да изберат най-подходящия 
подход за реализиране на набелязаните 
от тях цели. На стратегическо равнище 
EIT организира процедурата за избор на 
ОЗИ, координира работата им 
посредством гъвкава рамка, подпомага 
ги и ги консултира по 
административни въпроси, 
стимулира сътрудничеството между 
тях и разпространява техните най-
добри модели за управление и 
финансиране.
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Or. en

Изменение 60
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством ОЗИ EIT допринася за
създаването на по-благоприятна среда за 
развитие на иновациите, способна да 
доведе до радикална промяна в начина, 
по който си сътрудничат висшето 
образование, научните изследвания и 
стопанският сектор. Този подход 
допринася за комплексно справяне с все 
по-сложните обществени 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и обединява усилията 
на отлични специалисти от различни 
сектори, професионални среди и 
дисциплини, които иначе може би 
нямаше да работят заедно, за да намерят 
с общи усилия на решения на 
предизвикателството.

Посредством ОЗИ EIT се опитва да 
ускори иновациите и да подпомогне
създаването на по-благоприятна среда за 
развитие на иновациите, способна да 
доведе до радикална промяна в начина, 
по който си сътрудничат висшето 
образование, научните изследвания и 
стопанският сектор. Този подход 
допринася за справяне с все по-
сложните и взаимосвързани обществени 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, като съчетава 
иновации в секторите и между тях, и
обединява усилията на отлични 
специалисти от различни 
професионални среди и дисциплини, 
които иначе може би нямаше да работят 
заедно, за да намерят с общи усилия 
решения на предизвикателството.

Or. en

Изменение 61
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством ОЗИ EIT допринася за 
създаването на по-благоприятна среда за 
развитие на иновациите, способна да 
доведе до радикална промяна в начина, 

Посредством ОЗИ EIT допринася за 
създаването на по-благоприятна 
мултидисциплинарна и 
интердисциплинарна среда за развитие 
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по който си сътрудничат висшето 
образование, научните изследвания и 
стопанският сектор. Този подход 
допринася за комплексно справяне с все 
по-сложните обществени 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и обединява усилията 
на отлични специалисти от различни 
сектори, професионални среди и 
дисциплини, които иначе може би 
нямаше да работят заедно, за да намерят 
с общи усилия на решения на 
предизвикателството.

на иновациите, способна да доведе до 
радикална промяна в начина, по който 
си сътрудничат висшето образование, 
научните изследвания и стопанският 
сектор. Този подход допринася за 
комплексно справяне с все по-сложните 
обществени предизвикателства, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, и 
обединява усилията на отлични 
специалисти от различни сектори, 
професионални среди и дисциплини, 
които иначе може би нямаше да работят 
заедно, за да намерят с общи усилия на 
решения на предизвикателството.

Or. en

Изменение 62
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

В момента EIT укрепва позициите си на 
иновативна институция посредством 
централния си офис в Будапеща.
Институтът успя да създаде 
фондацията на EIT — юридически 
независима организация, призвана да 
насърчава и подпомага работата и 
дейностите на EIT и да повишава 
общественото му въздействие.

В момента EIT укрепва позициите си на 
иновативна институция посредством 
централния си офис в Будапеща.

Or. fr

Изменение 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 12а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Понастоящем в лицето на 
съществуващите ОЗИ и центровете 
за съвместно ползване EIT е изправен 
пред проблем, свързан с географската 
концентрация; това следва да се вземе 
под внимание в бъдеще след 
стартирането на нови ОЗИ и 
разширяването на операциите на EIT.

Or. en

Изменение 64
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Преодоляване на разпокъсаността 
посредством дългосрочни интегрирани 
партньорства и постигане на критична 
маса благодарение на европейското му 
измерение: като се опира на 
съществуващи инициативи за 
сътрудничество, EIT извежда избраните 
партньорства в рамките на ОЗИ на по-
трайно и стратегическо равнище. ОЗИ 
дава възможност на партньори от 
световна класа да се обединят в нови 
конфигурации, да оптимизират 
наличните ресурси и да се възползват от 
нови бизнес възможности чрез нови 
вериги на стойността, насочени към по-
рискови и по-мащабни 
предизвикателства. Освен това, въпреки 
че в държавите — членки на ЕС,
съществуват значителен брой центрове 
за високи постижения, поотделно те 
често не достигат критична маса за 
конкуренция в световен мащаб. 
Центровете за съвместно ползване към 

· Преодоляване на разпокъсаността 
посредством дългосрочни интегрирани 
партньорства и постигане на критична 
маса благодарение на европейското му 
измерение: като се опира на 
съществуващи инициативи за 
сътрудничество, EIT извежда избраните 
партньорства в рамките на ОЗИ на по-
трайно и стратегическо равнище. ОЗИ 
дава възможност на партньори от 
световна класа да се обединят в нови 
конфигурации, да оптимизират 
наличните ресурси и разработят 
открити и приобщаващи 
иновационни модели, да се възползват 
от нови бизнес възможности чрез нови 
вериги на стойността, насочени към по-
рискови и по-мащабни 
предизвикателства. Освен това, въпреки 
че в държавите — членки на ЕС,
съществуват значителен брой центрове 
за високи постижения, поотделно те 
често не достигат критична маса за 
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ОЗИ дават възможност на силни местни 
участници да установят тесни връзки с 
други водещи партньори на 
трансгранично равнище, което им 
позволява да развиват дейност и да 
печелят признание на световно 
равнище.

конкуренция в световен мащаб. 
Центровете за съвместно ползване към 
ОЗИ дават възможност на силни местни 
участници да установят тесни връзки с 
други водещи партньори на 
трансгранично равнище, което им 
позволява да развиват дейност и да 
печелят признание на световно 
равнище.

Or. en

Изменение 65
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като катализатор и придава 
допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати. 
Иновационните дейности на свой ред 
допринасят за привличане и 
насърчаване на инвестициите в научни 
изследвани и за по-голямо съобразяване 
на образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 
управление и финансиране на ОЗИ, 
както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 

· Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като катализатор и придава 
допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати. 
Иновационните дейности на свой ред 
допринасят за привличане и 
насърчаване на инвестициите в научни 
изследвани и за по-голямо съобразяване 
на образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 
управление и финансиране на ОЗИ, 
както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 
възможности. EIT има също така 
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възможности. потенциала да разработва нови 
финансови модели, като например 
награди за иновации, които дават 
възможност да се увеличат до 
максимум обществените ползи от 
финансирането на изследванията, с 
което ще се гарантира, че с 
иновациите не само се 
удовлетворяват най-спешните нужди 
на обществото, но и могат бързо да 
се извлекат ползи за европейските 
граждани.

Or. en

Изменение 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като катализатор и придава 
допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати. 
Иновационните дейности на свой ред 
допринасят за привличане и 
насърчаване на инвестициите в научни 
изследвани и за по-голямо съобразяване 
на образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 
управление и финансиране на ОЗИ, 

· Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като катализатор и придава 
допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати и 
чрез трансфер на резултатите от 
изследванията на всички равнища на 
образованието. Иновационните 
дейности на свой ред допринасят за 
привличане и насърчаване на 
инвестициите в научни изследвани и за 
по-голямо съобразяване на 
образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
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както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 
възможности.

иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 
управление и финансиране на ОЗИ, 
както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 
възможности.

Or. en

Обосновка

На образованието е отредено много важно водещо място в стратегията 
„Европа 2020“. То е съществен инструмент за постигане на целта за силна Европа. 
Ето защо следва да се включи трансферът на научните постижения в 
образователните програми.

Изменение 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като катализатор и придава 
допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати. 
Иновационните дейности на свой ред 
допринасят за привличане и 
насърчаване на инвестициите в научни 
изследвани и за по-голямо съобразяване 
на образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 

· Засилване на влиянието на 
инвестициите в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите и изпробване на нови форми 
за управление на иновациите: EIT 
действа като „катализатор за иновации“
и придава допълнителна стойност на 
съществуващата научноизследователска 
база чрез ускорено внедряване и 
използване на технологиите и 
научноизследователските резултати. 
Иновационните дейности на свой ред 
допринасят за привличане и 
насърчаване на инвестициите в научни 
изследвани и за по-голямо съобразяване 
на образованието и обучението с 
потребностите на предприятията. За 
тази цел EIT разполага със значителна 
гъвкавост, за да изпробва нови 
иновационни модели, което позволява 
истинска диференциация в моделите за 
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управление и финансиране на ОЗИ, 
както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 
възможности.

управление и финансиране на ОЗИ, 
както и бързо адаптиране за по-добро 
посрещане на възникващи нови 
възможности.

Or. en

Изменение 68
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Развитие на таланти на трансгранично 
равнище и насърчаване на 
предприемачеството чрез интегриране 
на триъгълника на знанието: EIT 
развива иновации, вдъхновени от 
хората, и поставя в центъра на усилията 
си студентите, изследователите и 
предприемачите. Институтът осигурява 
нови възможности за професионално 
израстване между академичните среди и 
частния сектор, както и иновативни 
схеми за професионално развитие. 
Означението на EIT, с което се 
обозначават иновативни магистърски и 
докторски програми на ОЗИ, ще 
допринесе за създаването на 
международно призната запазена марка 
за високи постижения, която ще 
помогне за привличането на таланти от 
Европа и чужбина. Предприемачеството 
се насърчава посредством ново 
поколение студенти на световно 
равнище, които разполагат с 
необходимите знания и нагласи за 
превръщане на идеите в нови бизнес 
възможности.

· Развитие на таланти на трансгранично 
равнище и насърчаване на 
предприемачеството чрез интегриране 
на триъгълника на знанието: EIT 
развива иновации, вдъхновени от 
хората, и поставя в центъра на усилията 
си студентите, изследователите и 
предприемачите. Институтът осигурява 
нови възможности за професионално 
израстване между академичните среди и 
частния сектор, както и иновативни 
схеми за професионално развитие. 
Означението на EIT, с което се 
обозначават иновативни магистърски и 
докторски програми на ОЗИ, ще
допринесе за създаването на 
международно призната запазена марка 
за високи постижения, която ще 
помогне за привличането на таланти от 
Европа и чужбина, като се вземат под 
внимание отличителните 
характеристики и изискванията на 
отделните региони и се подпомага 
създаването и развитието на 
културни области в сътрудничество с 
местния промишлен сектор. 
Предприемачеството се насърчава 
посредством ново поколение студенти 
на световно равнище, които разполагат 
с необходимите знания и нагласи за 
превръщане на идеите в нови бизнес 



AM\906377BG.doc 29/146 PE492.619v01-00

BG

възможности.

Or. it

Изменение 69
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Развитие на таланти на трансгранично 
равнище и насърчаване на 
предприемачеството чрез интегриране 
на триъгълника на знанието: EIT 
развива иновации, вдъхновени от 
хората, и поставя в центъра на усилията 
си студентите, изследователите и 
предприемачите. Институтът осигурява 
нови възможности за професионално 
израстване между академичните среди и 
частния сектор, както и иновативни 
схеми за професионално развитие. 
Означението на EIT, с което се 
обозначават иновативни магистърски и 
докторски програми на ОЗИ, ще 
допринесе за създаването на 
международно призната запазена марка 
за високи постижения, която ще 
помогне за привличането на таланти от 
Европа и чужбина. Предприемачеството 
се насърчава посредством ново 
поколение студенти на световно 
равнище, които разполагат с 
необходимите знания и нагласи за 
превръщане на идеите в нови бизнес 
възможности.

· Развитие на таланти на трансгранично 
равнище и насърчаване на 
предприемачеството чрез интегриране 
на триъгълника на знанието: EIT 
развива иновации, вдъхновени от 
хората, и поставя в центъра на усилията 
си студентите, изследователите и 
предприемачите. Институтът осигурява 
нови възможности за професионално 
израстване и мобилност между 
академичните среди и частния сектор, 
както и иновативни схеми за 
професионално развитие. Означението 
на EIT, с което се обозначават 
иновативни магистърски и докторски 
програми на ОЗИ, ще допринесе за 
създаването на международно призната 
запазена марка за високи постижения, 
която ще помогне за привличането на 
таланти от Европа и чужбина. 
Предприемачеството се насърчава 
посредством ново поколение студенти 
на световно равнище, които разполагат 
с необходимите знания и нагласи за 
превръщане на идеите в нови бизнес 
възможности.

Or. en

Изменение 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Интелигентно финансиране чрез 
ливъридж, съчетано с подход, 
ориентиран към постигането на 
резултати и към нуждите на бизнеса: 
EIT осигурява близо 25 % от бюджета 
на ОЗИ и действа като катализатор за 
75 % от финансовите средства, 
предоставяни от широк кръг публични и 
частни партньори; това създава 
значителен ефект на лоста чрез 
обединяване на широкомащабни 
инвестиции и оптимално насочване на 
различни публични и частни източници 
към съгласувани стратегии. Освен това, 
като набляга едновременно на 
въздействието върху пазара и 
обществото, EIT следва подход, насочен 
към постигането на резултати. 
Дейността на ОЗИ се ръководи от 
бизнес логика и се основава на годишни 
бизнес планове, които включват 
амбициозен набор от дейности — от 
обучения до създаване на собствен 
бизнес, с ясни цели, резултати и 
ключови показатели за изпълнение 
(КПИ), спрямо които се оценяват 
постигнатите резултати.

· Интелигентно финансиране чрез 
ливъридж, съчетано с подход, 
ориентиран към постигането на 
резултати и към нуждите на бизнеса: 
EIT осигурява близо 25 % от бюджета 
на ОЗИ и действа като катализатор за 
75 % от финансовите средства, 
предоставяни от широк кръг публични и 
частни партньори; това създава 
значителен ефект на лоста чрез 
обединяване на широкомащабни 
инвестиции и оптимално насочване на 
различни публични и частни източници 
към съгласувани стратегии. Със 
значителен ефект на лоста от 1:3 
общият бюджет, разпределен на EIT, 
възлизащ на 3,64 % от общия бюджет 
на „Хоризонт 2020“, успява да 
привлече допълнително над 10 % от 
бюджета на „Хоризонт 2020“ от 
публични и частни фондове, насочени 
към постигане на целите на ЕС в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Освен това, като набляга 
едновременно на въздействието върху 
пазара и обществото, EIT следва подход, 
насочен към постигането на резултати. 
EIT следва да действа като 
инвеститор, следвайки 
предприемаческа логика, а 
инвестициите му следва да послужат 
като лост за други източници на 
частно или публично финансиране. 
Дейността на ОЗИ се ръководи от 
бизнес логика и се основава на годишни 
бизнес планове, които включват 
амбициозен набор от дейности — от 
обучения до създаване на собствен 
бизнес, с ясни цели, резултати и 
ключови показатели за изпълнение 
(КПИ), спрямо които се оценяват 
постигнатите резултати.
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Or. en

Изменение 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.2 – параграф 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на устойчиви решения за 
разпространението и възприемането 
на нови технологии заедно с крайните 
потребители, гражданите и 
обществото като цяло: EIT полага 
особени грижи стимулирането на 
новите изследвания и иновации да 
бъде приспособено към специалните 
потребности в различните сфери на 
предприемачество. За да постигне 
тази цел, EIT гарантира, че 
управлението на правата на 
интелектуална собственост във 
всеки сектор гарантира 
поддържането на конкурентни 
условия, особено при сектори, в които 
бариерите пред навлизането на 
пазара обикновено са ниски. Това се 
отнася по-специално за ИКТ и 
услугите, свързани с цифровата 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Вж. презентацията на D. Harhoff, INNO-tec (LMU) München, изготвена за семинара на 
EC-BEPA относно политиката на ЕС в областта на патентите (септември 2007 г.) 
— http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. 
Патентната система се използва стратегически, когато дружествата свързват 
взаимно допълващите се характеристики на патентите, за да достигнат 
стратегическо предимство пред технологичните си конкуренти. Това е поведение на 
нелоялна конкуренция в случай, че основната цел на употребата на патентната 
система е да се намали ефективността на производствените усилия на 
конкуриращите се дружества.
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Изменение 72
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимната връзка между научните 
изследвания, иновациите и 
образованието все повече се признава в 
инициативите и програмите на ЕС. 
Съществува голям потенциал за 
взаимно подсилващи се действия на 
европейско, национално и регионално 
равнище. На равнището на ЕС 
стратегическата рамка, осигурена от 
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.), допълнително ще 
гарантира, че тези полезни 
взаимодействия се използват 
пълноценно.

Взаимната връзка между научните 
изследвания, иновациите и 
образованието все повече се признава в 
инициативите и програмите на ЕС. 
Съществува голям потенциал за 
взаимно подсилващи се действия на 
европейско, национално и регионално 
равнище. На равнището на ЕС 
стратегическата рамка, осигурена от 
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.), допълнително ще 
гарантира, че тези полезни 
взаимодействия се използват 
пълноценно. EIT и неговите ОЗИ 
трябва да допълват цялостното 
финансиране от ЕС за научни 
изследвания и иновации, вместо да го 
дублират.

Or. en

Изменение 73
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще има съществен принос за целите, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, по-
специално за справяне с обществените 
предизвикателства, като допълва други 
инициативи в тези области. В рамките 

EIT ще има съществен принос за целите, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, по-
специално за справяне с обществените 
предизвикателства, като допълва други 
инициативи в тези области. В рамките 
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на „Хоризонт 2020“ EIT ще бъдат част 
от целта „преодоляване на 
обществените предизвикателства“, но в 
съответствие с подхода за гладко 
взаимодействие между целите 
институтът ще допринесе и за 
изпълнението на целта „водещи 
позиции в промишлеността и рамки за 
конкурентоспособност“, като стимулира 
научни изследвания, насочени към 
постигането на резултати, и насърчава 
създаването на иновативни МСП с 
висок растеж. В заключение, институтът 
ще допринесе за създаването на 
„отлична научна база“, като насърчава 
трансграничната мобилност между 
дисциплини, отрасли и държави и 
включва предприемачеството и 
културата за поемане на риск в 
иновативни следдипломни 
квалификационни степени. По този 
начин EIT значително ще допринесе за 
създаването на рамковите условия, 
необходими за реализацията на 
иновационния научноизследователски 
потенциал на ЕС, и за завършване на 
Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП).

на „Хоризонт 2020“ EIT ще бъде част от 
целта „преодоляване на обществените 
предизвикателства“, но в съответствие с 
подхода за гладко взаимодействие 
между целите институтът ще допринесе 
и за изпълнението на целта „водещи 
позиции в промишлеността и рамки за 
конкурентоспособност“, като стимулира 
научни изследвания, насочени към 
постигането на резултати, и насърчава 
създаването на иновативни МСП с 
висок растеж. В заключение, институтът 
ще допринесе за създаването на 
открити и приобщаващи 
иновационни модели сред „отлична 
научна база“, като насърчава 
трансграничната мобилност между 
дисциплини, отрасли и държави и 
включва предприемачеството и 
културата за поемане на риск в 
иновативни следдипломни 
квалификационни степени. По този 
начин EIT значително ще допринесе за 
създаването на рамковите условия, 
необходими за реализацията на 
иновационния научноизследователски 
потенциал на ЕС, и за завършване на 
Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП).

Or. en

Изменение 74
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT внася напълно развито 
академично измерение в 
научноизследователската и 
иновационната политика на ЕС. Чрез 
новаторско като подход образование, 

Освен това EIT внася напълно развито 
академично измерение в 
научноизследователската и 
иновационната политика на ЕС, 
включително чрез открит достъп до 
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което възпитава в предприемачески дух, 
институтът играе важна свързваща роля 
между рамката за научни изследвания и 
иновации и образователните политики и 
програми, като осигурява необходимия 
дългосрочен ангажимент за 
осъществяване на трайни промени в 
сферата на висшето образование. EIT е 
начело на съвместни усилия за 
образование, насърчаващо иновациите, 
най-вече чрез нови трансдисциплинарни 
и интердисциплинарни 
квалификационни степени с 
означението на EIT, които имат явни 
последствия за по-широката европейска 
програма за модернизиране на висшите 
учебни заведения, и по този начин 
развива Европейското пространство за 
висше образование.

научноизследователски публикации. 
Чрез новаторско като подход 
образование, което възпитава в 
предприемачески дух, институтът играе 
важна свързваща роля между рамката за 
научни изследвания и иновации и 
образователните политики и програми, 
като осигурява необходимия 
дългосрочен ангажимент за 
осъществяване на трайни промени в 
сферата на висшето образование. EIT е 
начело на съвместни усилия за 
образование, насърчаващо иновациите, 
най-вече чрез нови трансдисциплинарни 
и интердисциплинарни 
квалификационни степени с 
означението на EIT, които имат явни 
последствия за по-широката европейска 
програма за модернизиране на висшите 
учебни заведения, и по този начин 
развива Европейското пространство за 
висше образование.

Or. en

Изменение 75
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за съвместно 
ползване осигуряват трансгранично 
сътрудничество и са в добра позиция да 
се възползват от различни схеми за 
финансиране в съответните региони. 
Центровете за съвместно ползване 
играят важна роля за укрепването на 
връзките на местно и на международно 

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за съвместно 
ползване осигуряват трансгранично 
сътрудничество и са в добра позиция да 
се възползват от различни схеми за 
финансиране в съответните региони. 
Центровете за съвместно ползване 
играят важна роля за укрепването на 
връзките на местно и на международно 
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равнище на ОЗИ като цяло, в това число 
чрез тясно сътрудничество с 
регионалните органи, по-специално с 
онези от тях, които участват в 
разработването и изпълнението на 
регионалните иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3). 
Освен това биха могли да се заздравят 
връзките между ОЗИ и местните 
клъстерни организации за засилено 
участие на МСП в дейностите на ОЗИ. 
Въпреки че възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и 
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, настоящите и бъдещите 
ОЗИ по правило ще се стремят да 
извлекат максимална полза от такива 
полезни взаимодействия. ОЗИ ще 
придадат допълнителна стойност на 
евентуално вече съществуващи в 
съответните области инициативи, в това 
число инициативи за съвместно 
планиране (ИСП), европейски 
партньорства за иновации (ЕПИ) и 
публично-частни партньорства (ПЧП).

равнище на ОЗИ като цяло, в това число 
чрез тясно сътрудничество с 
регионалните органи, по-специално с 
онези от тях, които участват в 
разработването и изпълнението на 
регионалните иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3). 
Освен това биха могли да се заздравят 
връзките между ОЗИ и местните 
клъстерни организации за засилено 
участие на МСП в дейностите на ОЗИ. 
Въпреки че възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и 
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, настоящите и бъдещите 
ОЗИ по правило ще се стремят да 
извлекат максимална полза от такива 
полезни взаимодействия. ОЗИ ще 
придадат допълнителна стойност на 
евентуално вече съществуващи в 
съответните области инициативи, в това 
число инициативи за съвместно 
планиране (ИСП), европейски 
партньорства за иновации (ЕПИ) и 
публично-частни партньорства (ПЧП).
Освен това биха могли да се направят 
връзки към иновационни дейности в 
рамките на общата селскостопанска 
политика (ОСП).

Or. en

Изменение 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за съвместно 
ползване осигуряват трансгранично 
сътрудничество и са в добра позиция да 
се възползват от различни схеми за 
финансиране в съответните региони. 
Центровете за съвместно ползване 
играят важна роля за укрепването на 
връзките на местно и на международно 
равнище на ОЗИ като цяло, в това число 
чрез тясно сътрудничество с 
регионалните органи, по-специално с 
онези от тях, които участват в 
разработването и изпълнението на 
регионалните иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3). 
Освен това биха могли да се заздравят 
връзките между ОЗИ и местните 
клъстерни организации за засилено
участие на МСП в дейностите на ОЗИ. 
Въпреки че възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и 
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, настоящите и бъдещите 
ОЗИ по правило ще се стремят да 
извлекат максимална полза от такива 
полезни взаимодействия. ОЗИ ще 
придадат допълнителна стойност на 
евентуално вече съществуващи в 
съответните области инициативи, в това 
число инициативи за съвместно 
планиране (ИСП), европейски 
партньорства за иновации (ЕПИ) и 

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за съвместно 
ползване осигуряват трансгранично 
сътрудничество и са в добра позиция да 
се възползват от различни схеми за 
финансиране в съответните региони. 
Центровете за съвместно ползване 
играят важна роля за укрепването на 
връзките на местно и на международно 
равнище на ОЗИ като цяло, в това число 
чрез тясно сътрудничество с 
регионалните органи, по-специално с 
онези от тях, които участват в 
разработването и изпълнението на 
регионалните иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3).
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публично-частни партньорства (ПЧП).

Регионите, в които са разположени 
центрове за съвместно ползване, ще 
имат възможности да реализират 
положителни резултати чрез 
икономии от агломерация и 
пълноценно използване на 
положителни външни фактори. Тези 
възможности ще се насърчават, ако 
се установи тясно сътрудничество 
между партньорите на ОЗИ в 
регионите и органите и 
организациите, участващи в 
съставянето и изготвянето на 
стратегии за интелигентно 
специализиране (RIS3), описани в 
приложение IV на COM(2011)0615, 
2011/0276 (COD), C7-0335/11. За 
разлика от това е възможно 
регионите, които са изключени от 
тези дейности, да бъдат изложени на 
риск от кумулативни отрицателни 
ефекти. Това би могло да затвърди 
съществуващата 
неравнопоставеност, като окаже 
положителен ефект върху региони с 
изявени силни страни от гледна 
точка на иновационния капацитет и 
засегне неблагоприятно тези със 
съществуващи слабости. Тези рискове 
могат да се избегнат посредством 
платформата на EIT за предоставяне 
на стипендии и ако регионите, в 
които не са разположени центрове за 
съвместно ползване, приемат 
стратегии за интелигентно 
специализиране (RIS3), включително 
партньорства с региони, домакини на 
съществуващи и потенциални 
центрове за съвместно ползване, като 
регионални общности за иновации и 
внедряване (RICs).
Освен това биха могли да се заздравят 
връзките между ОЗИ, МСП и местните 
клъстерни организации, като 
съществуващите регионални 
общности за иновации и внедряване 
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към „Climate KIC“, за засиленото им
участие в дейностите на ОЗИ. Въпреки 
че възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и 
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, ОЗИ и RICs по правило ще 
се стремят да извлекат максимална 
полза от такива полезни 
взаимодействия. ОЗИ ще придадат 
допълнителна стойност на евентуално 
вече съществуващи в съответните 
области инициативи, в това число 
инициативи за съвместно планиране 
(ИСП), европейски партньорства за 
иновации (ЕПИ) и публично-частни 
партньорства (ПЧП).

Or. en

Изменение 77
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предстоящите европейски партньорства 
за иновации ще осигурят общи рамки, 
улесняващи съгласуваността и 
полезните взаимодействия между 
съществуващи инструменти и политики 
в областта на научните изследвания и 
иновациите, които са ориентирани към 
търсенето и предлагането. ОЗИ могат да 
допринесат за работата на ЕПИ 
благодарение на това, че са разпръснати 
в различни географски точки, както и на 

Предстоящите европейски партньорства 
за иновации ще осигурят общи рамки, 
улесняващи съгласуваността и 
полезните взаимодействия между 
съществуващи инструменти и политики 
в областта на научните изследвания и 
иновациите, които са ориентирани към 
търсенето и предлагането. ЕПИ могат 
да бъдат връзката между 
обществените предизвикателства и 
EIT, като играят ролята на звено за 
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натрупания си практически опит, по-
специално чрез развитие на 
необходимия човешки капитал, 
обучение на ключови участници, като 
предприемачите и изследователите, и 
набелязване на рамкови условия и най-
добри практики по проблеми на 
политиката, нормативната уредба или
стандартизацията в съответния сектор.

планиране и проучват 
необходимостта от създаване на ОЗИ 
по определени теми. ОЗИ могат да 
допринесат за работата на ЕПИ 
благодарение на това, че са разпръснати 
в различни географски точки, както и на 
натрупания си практически опит, по-
специално чрез развитие на 
необходимия човешки капитал, 
обучение на ключови участници, като 
предприемачите и изследователите, и 
набелязване на рамкови условия и най-
добри практики по проблеми на 
политиката, нормативната уредба или 
стандартизацията в съответния сектор.

Or. en

Изменение 78
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на „патентни пулове“ в 
някои области и откритите научни 
изследвания ще могат да насърчат 
разгръщането на научните 
изследвания и да позволят да се 
катализират усилията, направени 
както от обществения сектор, така 
и от частния сектор (и особено от 
МСП).

Or. fr

Изменение 79
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.3 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT трябва да насърчава развитието 
на нови инструменти за информация 
и прозрачност относно правата на 
интелектуалната собственост, 
които да позволяват на действащите 
лица в областта на научните 
изследвания, извършени както от 
обществения сектор, така и от 
частния (и особено от МСП) да 
разполагат с елементи, които да им 
позволяват да се ангажират 
съзнателно с научните изследвания и 
използването на изобретенията, с 
придобиването на права върху 
индустриалната собственост, както 
и с повишаването на 
привлекателността на научните 
изследвания. Част от средствата, 
които трябва да се създадат са 
прозрачност по отношение на 
наградите, разработване на методи за 
оценка на качеството на правата на 
интелектуална собственост на 
европейско равнище, както и 
създаване на общи критерии относно 
извършването на сделки, свързани с 
патенти.

Or. fr

Изменение 80
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процесът на създаване на първите ОЗИ 
включваше голяма доза учене чрез 
практика. Той показа, че ОЗИ 

Процесът на създаване на първите ОЗИ 
включваше голяма доза учене чрез 
практика. Той показа, че ОЗИ 
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представляват новаторска концепция, а 
предизвикателството за правното им 
организиране и за сключването на 
договорни отношения с ОЗИ и техните 
партньори се оказа подценено от всички 
участници в процеса. Слабото познаване 
на това, доколко са подходящи 
различните правни форми, също 
затрудни процеса на създаването на 
ОЗИ. Подходът „отдолу-нагоре“, който 
предоставя значителна свобода на всяка 
ОЗИ да организира партньорствата си, 
трябва да бъде запазен, но е необходимо 
да се дадат допълнителни насоки за 
определянето на подходящи правни 
образувания. Освен това не трябва да се 
подценява предизвикателството да се 
обедини в един правен субект 
различната култура на академичните и 
стопанските среди — доказателство 
колко важно е споделянето на общи 
ценности както на равнището на ОЗИ, 
така и на равнището на EIT. При това 
ОЗИ представляват мащабни 
институционални нововъведения и 
всяка от тях има свой неповторим 
облик. Това осигурява богата гама от 
иновационни модели, но същевременно 
затруднява цялостното координиране и 
наблюдение на ОЗИ.

представляват новаторска концепция, а 
предизвикателството за правното им 
организиране и за сключването на 
договорни отношения с ОЗИ и техните 
партньори се оказа подценено от всички 
участници в процеса. Слабото познаване 
на това, доколко са подходящи 
различните правни форми, също 
затрудни процеса на създаването на 
ОЗИ. Подходът „отдолу-нагоре“, който 
предоставя значителна свобода на всяка 
ОЗИ да организира партньорствата си, 
трябва да бъде запазен, но е необходимо 
да се дадат допълнителни насоки за 
определянето на подходящи правни 
образувания. Освен това не трябва да се 
подценява предизвикателството да се 
обедини в един правен субект 
различната култура на академичните и 
стопанските среди — доказателство 
колко важно е споделянето на общи 
ценности както на равнището на ОЗИ, 
така и на равнището на EIT. При това 
ОЗИ представляват мащабни 
институционални нововъведения и 
всяка от тях има свой неповторим 
облик. Това осигурява богата гама от 
иновационни модели, но същевременно 
затруднява цялостното координиране и 
наблюдение на ОЗИ. Следователно е 
необходим индивидуален подход 
спрямо различните ОЗИ.

Or. en

Изменение 81
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В бъдеще следва да се дават по-ясни 
насоки от самото начало, още от 
процедурата за избор, за да се 

В бъдеще следва да се дават по-ясни 
насоки от самото начало, още от 
процедурата за избор, за да се 
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гарантира, че всички ОЗИ имат общи 
основни стратегически характеристики, 
като същевременно се предоставя 
възможност за диференцирани подходи 
по отношение на тяхната организация, 
резултати и финансиране. На последно 
място, съществуващите за момента три 
ОЗИ не осигуряват необходимата 
критична маса, за да може EIT да 
разгърне напълно потенциала си на 
водещ институт в областта на 
иновациите. При наличието на само три 
ОЗИ те разполагат с ограничен 
капацитет да извличат взаимни ползи от 
непосредствени възможности за 
иновации, както и да реализират 
икономии от мащаба от гледна точка на 
администрацията и разпространението 
на резултатите. Това означава също 
така, че мащабът на EIT не е достатъчно 
голям, за да му позволи да действа 
наистина като самостоятелна 
европейска институция. Във връзка с 
това е необходимо да бъдат създадени 
още ОЗИ, за да може EIT да натрупа 
необходимата критична маса за 
превръщането му в нещо повече от 
„сбор от съставни части“. Ако задачата 
на EIT е да изпробва нови модели за 
управление и ръководене на иновациите 
посредством ОЗИ, ще е необходимо 
създаването на ограничен брой 
допълнителни партньорства, за да може 
да се разшири извадката, върху която се 
опира опитът на EIT.

гарантира, че всички ОЗИ имат общи 
основни стратегически характеристики, 
като същевременно се предоставя 
възможност за диференцирани подходи 
по отношение на тяхната организация, 
резултати и финансиране. EIT трябва 
да възприеме по-активна роля, като 
консултира и подпомага ОЗИ по 
административни въпроси. За тази 
цел EIT трябва да разработи 
стратегия за намаляване на 
административната тежест и да 
създаде наръчник за най-добри 
практики, с който да разпространява 
добрите практики и опит на 
съществуващите ОЗИ сред новите 
ОЗИ. На последно място, 
съществуващите за момента три ОЗИ не 
осигуряват необходимата критична 
маса, за да може EIT да разгърне 
напълно потенциала си на водещ 
институт в областта на иновациите. При 
наличието на само три ОЗИ те 
разполагат с ограничен капацитет да 
извличат взаимни ползи от 
непосредствени възможности за 
иновации, както и да реализират 
икономии от мащаба от гледна точка на 
администрацията и разпространението 
на резултатите. Това означава също 
така, че мащабът на EIT не е достатъчно 
голям, за да му позволи да действа 
наистина като самостоятелна 
европейска институция. Във връзка с 
това е необходимо да бъдат създадени 
още ОЗИ, за да може EIT да натрупа 
необходимата критична маса за 
превръщането му в нещо повече от 
„сбор от съставни части“. Ако задачата 
на EIT е да изпробва нови модели за 
управление и ръководене на иновациите 
посредством ОЗИ, ще е необходимо 
създаването на ограничен брой 
допълнителни партньорства, за да може 
да се разшири извадката, върху която се 
опира опитът на EIT.

Or. en
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Изменение 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В дългосрочен план EIT трябва да 
установи ясна идентичност и да 
затвърди името си като марка на 
световно равнище, представляваща 
двигателят на Европа за иновации и 
предприемачество и доставчик от 
световна класа на образование в тази 
област. EIT може да се превърне във 
въплъщение на програмата за 
иновации на Съюза, точно както ERC 
е въплъщение на европейските високи 
постижения и световно лидерство в 
областта на науката. Развитието на 
марката на EIT може да включва 
действия за създаване на силна мрежа 
от хора и предприятия от 
общността на EIT (студенти, бивши 
възпитаници, обучаващи, 
предприемачи, специалисти и др.) и за 
насърчаване на чувство за 
идентичност и откритост. Подобни 
действия биха могли да включват 
организирането на научни и 
иновационни конференции, годишни 
събития, състезания и награди, 
церемонии по завършване и др.

Or. en

Изменение 83
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на извлечените поуки целта 
на EIT е да укрепи и доразвие ролята 
си на инвеститор, който насърчава и
позволява на съществуващите центрове 
за високи постижения в сферата на 
научните изследвания, стопанската 
дейност и висшето образование в 
Европа да обединят усилията си, и 
подпомага дългосрочно системно 
сътрудничество между тях посредством 
ОЗИ.

Въз основа на извлечените поуки целта 
на EIT е да укрепи и доразвие, като 
насърчава и осигурява възможности на 
съществуващите центрове за високи 
постижения в сферата на научните 
изследвания, стопанската дейност и 
висшето образование в Европа да 
обединят усилията си, и подпомага 
дългосрочно системно сътрудничество 
между тях посредством ОЗИ.

Or. en

Изменение 84
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът „EIT в ролята на инвеститор“ 
означава да се наблегне върху 
установяването на най-добрите 
стратегическите възможности и подбора 
на кръг от партньорства на световно 
равнище — ОЗИ, които да осъществяват 
набелязаните цели. Като част от този 
подход всяка година EIT отпуска 
безвъзмездни средства на ОЗИ въз 
основа на резултатите през изминалия 
период и предложените в бизнес 
плановете им дейности. В оценката на 
бизнес плановете ще участват и 
независими външни експерти. В това 
отношение EIT следва не само да 
набележи широкообхватни ориентири и 
цели, но и да предостави необходимата 
подкрепа на ОЗИ, както и да наблюдава 
изпълнението им. В същото време на 
ОЗИ се предоставя значителна свобода 

Подходът „EIT в ролята на инвеститор“ 
означава да се наблегне върху 
установяването на най-добрите 
стратегическите възможности и подбора 
на кръг от партньорства на световно 
равнище — ОЗИ, които да осъществяват 
набелязаните цели. Като част от този 
подход всяка година EIT отпуска 
безвъзмездни средства на ОЗИ въз 
основа на резултатите през изминалия 
период и предложените в бизнес 
плановете им дейности. В оценката на 
бизнес плановете ще участват и 
независими външни експерти. В това 
отношение EIT следва не само да 
набележи широкообхватни ориентири и 
цели, но и да предостави необходимата 
подкрепа на ОЗИ, както и да наблюдава 
изпълнението им. В същото време на 
ОЗИ се предоставя значителна свобода 
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на действие за определяне на 
вътрешните им стратегии и 
организация, както и за провеждане на 
дейностите им и привличане на 
необходимите таланти и средства.

на действие за определяне на 
вътрешните им стратегии и 
организация, както и за провеждане на 
дейностите им и привличане на 
необходимите таланти и средства. Така 
може да насърчава създаването на 
„патентни пулове“, които да са в 
полза при обмена на правата на 
интелектуална собственост, с цел да 
се постигне увеличаване на научните 
изследвания и да бъде посредник при 
изплащането на подходящи 
обезщетения на притежателите на 
тези права.

Or. fr

Изменение 85
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът „EIT в ролята на инвеститор“ 
означава да се наблегне върху 
установяването на най-добрите 
стратегическите възможности и подбора 
на кръг от партньорства на световно 
равнище — ОЗИ, които да осъществяват 
набелязаните цели. Като част от този 
подход всяка година EIT отпуска 
безвъзмездни средства на ОЗИ въз 
основа на резултатите през изминалия 
период и предложените в бизнес 
плановете им дейности. В оценката на 
бизнес плановете ще участват и 
независими външни експерти. В това 
отношение EIT следва не само да 
набележи широкообхватни ориентири и 
цели, но и да предостави необходимата 
подкрепа на ОЗИ, както и да наблюдава 
изпълнението им. В същото време на 
ОЗИ се предоставя значителна свобода 
на действие за определяне на 

Подходът „EIT в ролята на инвеститор“ 
означава да се наблегне върху 
установяването на най-добрите 
стратегическите възможности и подбора 
на кръг от партньорства на световно 
равнище — ОЗИ, които да осъществяват 
набелязаните цели. Като част от този 
подход всяка година EIT отпуска 
безвъзмездни средства на ОЗИ въз 
основа на резултатите през изминалия 
период и предложените в бизнес 
плановете им дейности. В оценката на 
бизнес плановете ще участват и 
независими външни експерти. В това 
отношение EIT следва не само да 
набележи широкообхватни ориентири и 
цели, но и да предостави необходимата 
подкрепа на ОЗИ, както и да наблюдава 
изпълнението им. В същото време на 
ОЗИ се предоставя значителна свобода 
на действие за определяне на 
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вътрешните им стратегии и 
организация, както и за провеждане на 
дейностите им и привличане на 
необходимите таланти и средства.

програмата, вътрешните им стратегии 
и организация, както и за провеждане на 
дейностите им и привличане на 
необходимите таланти и средства.

Or. en

Изменение 86
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възвращаемостта на инвестициите на 
EIT в ОЗИ ще се измерва от гледна 
точка на осезаемите ползи за 
европейската икономика и обществото, 
като например създаването на нови 
бизнес проекти, продукти и услуги в 
съществуващи и бъдещи пазари, по-
добре подготвени хора с 
предприемаческа нагласа, нови и по-
привлекателни възможности за работа, 
както и привличане и задържане на 
талантливи хора от целия ЕС и от други 
държави.

Възвращаемостта на инвестициите на 
EIT в ОЗИ ще се измерва от гледна 
точка на осезаемите ползи за 
европейската икономика и обществото, 
като например създаването на нови 
бизнес проекти, продукти и услуги в 
съществуващи и бъдещи пазари, по-
добре подготвени хора с 
предприемаческа нагласа, нови и по-
привлекателни възможности за работа, 
както и привличане и задържане на 
талантливи хора от целия ЕС и от други 
държави. Въпреки това за оценяване 
на ОЗИ ще бъдат определени 
показатели за качествено изпълнение.

Or. en

Изменение 87
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възвращаемостта на инвестициите на 
EIT в ОЗИ ще се измерва от гледна 
точка на осезаемите ползи за 

Възвращаемостта на инвестициите на 
EIT в ОЗИ ще се измерва от гледна 
точка на осезаемите ползи за 
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европейската икономика и обществото, 
като например създаването на нови 
бизнес проекти, продукти и услуги в 
съществуващи и бъдещи пазари, по-
добре подготвени хора с 
предприемаческа нагласа, нови и по-
привлекателни възможности за работа, 
както и привличане и задържане на 
талантливи хора от целия ЕС и от други 
държави.

европейската икономика и обществото, 
като например създаването на нови 
бизнес проекти, продукти и услуги в 
съществуващи и бъдещи пазари, по-
добре подготвени хора с 
предприемаческа нагласа, нови и по-
привлекателни възможности за работа, 
както и чрез извличане на полза от 
силните страни на местните 
общности, които вече са символ за 
високи постижения, и привличане и 
задържане на талантливи хора от целия 
ЕС и от други държави.

Or. it

Обосновка

Пълноценното използване на вече съществуващи примери за високи постижения, като 
например промишлени зони с дълбоки корени в историята на конкретен регион, а не на 
други социално-икономически органи, радикално структурирани в точно дефинирана 
действителност, е по-ефективно от гледна точка на използваните ресурси, както и 
за постигането на максимална допълнителна заетост, а също и от гледна точка на 
създаването на нови дружества, нови работни места и разпространението на умения 
и ноухау.

Изменение 88
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важен елемент в това отношение е и 
изграждането съвместно с ОЗИ на 
истинска корпоративна идентичност на 
EIT около набор от общи ценности. 
Въпреки че всички ОЗИ и техните 
партньори имат свои собствени 
ценности и „корпоративна 
идентичност“, всички те споделят общи 
ценности, които обединяват в едно EIT 
и ОЗИ. Това са високи постижения във 
всички измерения на триъгълника на 
знанието; високо квалифицирани и 

(Не се отнася до българския текст.)
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предприемчиви хора; дългосрочно 
сътрудничество между различни 
държави, дисциплини и отрасли, както и 
съсредоточаване върху общественото и 
икономическото въздействие. Подобна 
идентичност ще повиши популярността 
и репутацията на EIT и ОЗИ.

Or. en

Изменение 89
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще подпомага активно първите три 
ОЗИ, за да засили потенциала и 
въздействието им, както и приноса им за 
реализирането на целите, набелязани в 
„Хоризонт 2020“. С течение на времето 
ОЗИ ще разширят обхвата на 
първоначалния си набор от дейности, за 
да се възползват от новите възможности 
по отношение на пазара или на 
обществото. За да подпомогне тези 
процеси, EIT ще препоръча и определи в 
тясно сътрудничество с отделните ОЗИ 
конкретни стратегии за съфинансиране, 
които в същото време подкрепят 
стратегически дейности от гледна точка 
на EIT.

EIT ще подпомага активно първите три 
ОЗИ, за да засили потенциала и 
въздействието им, както и приноса им за 
реализирането на целите, набелязани в 
„Хоризонт 2020“. С течение на времето 
ОЗИ ще разширят обхвата на 
първоначалния си набор от дейности, за 
да се възползват от новите възможности 
по отношение на пазара или на 
обществото и да се приспособят към 
променящата се глобална среда. За да 
подпомогне тези процеси, EIT ще 
препоръча и определи в тясно 
сътрудничество с отделните ОЗИ 
конкретни стратегии за съфинансиране, 
които в същото време подкрепят 
стратегически дейности от гледна точка 
на EIT.

Or. en

Изменение 90
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Също толкова важно е постигането на 
добър баланс между сътрудничество и 
конкуренция, за да може ОЗИ да 
постигнат максимална ефективност. EIT 
ще поощрява ОЗИ да предприемат 
съвместна работа заедно с другите ОЗИ 
в сектори, които предоставят големи 
възможности за полезно 
взаимодействие, например чрез 
съвместни курсове за професионално 
развитие, съвместно разработени 
научноизследователски дейности, 
магистърски или докторски степени или 
мобилност между отделните ОЗИ за 
представителите на академичните и 
стопанските среди. В същото време EIT 
ще предостави стимули за 
поддържането на известна конкуренция, 
която да мотивира ОЗИ да продължат да 
работят за постигането на сериозни 
резултати и въздействие, а също така да 
предприемат нужните мерки в случай 
на незадоволителни резултати.

Също толкова важно е постигането на 
добър баланс между сътрудничество и 
конкуренция, за да може ОЗИ да 
постигнат максимална ефективност. EIT 
ще поощрява ОЗИ да предприемат 
съвместна работа заедно с другите ОЗИ 
в сектори, които предоставят големи 
възможности за полезно 
взаимодействие, например чрез 
съвместни курсове за професионално 
развитие, съвместно разработени 
научноизследователски дейности, 
магистърски или докторски степени или 
мобилност между отделните ОЗИ за 
представителите на академичните и 
стопанските среди. В същото време EIT 
ще предостави стимули за 
поддържането на известна конкуренция, 
която да мотивира ОЗИ да продължат да 
работят за постигането на сериозни 
резултати и въздействие, а също така да 
възнаграждава успешните ОЗИ. Освен 
това EIT ще предприеме нужните 
мерки в случай на незадоволителни 
резултат.

Or. en

Изменение 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като хората са истинските 
носители на иновации, когато е 
уместно може да се направи така, че 
да се гарантира задоволително 
участие в образователните програми 
на EIT за студенти, идващи от 
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периферията на ЕС (напр. 
посредством стипендии, 
съфинансирани от държавите 
членки, и платформата за 
предоставяне на стипендии). EIT се 
насърчава да си сътрудничи с 
държавите членки и регионите, за да 
се гарантира, че завършилите 
програми на EIT ще получат 
необходимите възможности и 
подкрепа, за да реализират своя 
потенциал за иновации и 
предприемачество в рамките на ЕС.

Or. en

Изменение 92
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори; но са на 
предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика на 
знанието. За тази цел EIT активно 
развива квалификационните степени с 
означението на EIT, като следи за 
качеството им и съгласуваното им 
прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните органи 
за осигуряване на качество. Това ще 
подобри националното и 
международното признаване на 
квалификациите, обозначени като 

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори; но са на 
предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика на 
знанието. За тази цел EIT активно 
развива квалификационните степени с 
означението на EIT, като следи за 
качеството им и съгласуваното им 
прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание ОЗИ следва да прилагат 
редица критерии за качество по 
отношение на квалификационните 
степени с означението на EIT, така 
че да бъдат запазени високите 
академични стандарти и да се 
гарантира репутацията на 
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степени и дипломи на EIT, и ще повиши 
тяхната привлекателност в световен 
мащаб, като същевременно ще осигури 
платформа за сътрудничество на 
международно равнище. Занапред ОЗИ 
ще се насърчават да разширят 
образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, персонализирано 
обучение и летни училища. С цел да се 
засили влиянието на провежданата от 
ОЗИ образователна дейност и да се 
обхване по-широк кръг от учащи се, 
ОЗИ могат да прибягнат до 
експериментално разработване на 
модули за бакалавърски курсове или 
програми за училищата.

европейските университети. Наред с 
това те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните и 
международни органи за осигуряване 
на качество. Това ще подобри 
националното и международното 
признаване на квалификациите, 
обозначени като степени и дипломи на 
EIT, и ще повиши тяхната 
привлекателност в световен мащаб, като 
същевременно ще осигури платформа за 
сътрудничество на международно 
равнище. Занапред ОЗИ ще се 
насърчават да разширят 
образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, персонализирано 
обучение и летни училища. С цел да се 
засили влиянието на провежданата от 
ОЗИ образователна дейност и да се 
обхване по-широк кръг от учащи се, 
ОЗИ могат да прибягнат до 
експериментално разработване на 
модули за бакалавърски курсове или 
програми за училищата.

Or. fr

Изменение 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори, но са на 

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори, но са на 
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предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика на 
знанието. За тази цел EIT активно 
развива квалификационните степени с 
означението на EIT, като следи за 
качеството им и съгласуваното им 
прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните органи 
за осигуряване на качество. Това ще 
подобри националното и 
международното признаване на 
квалификациите, обозначени като 
степени и дипломи на EIT, и ще повиши 
тяхната привлекателност в световен 
мащаб, като същевременно ще осигури 
платформа за сътрудничество на 
международно равнище. Занапред ОЗИ 
ще се насърчават да разширят 
образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, персонализирано 
обучение и летни училища. С цел да се 
засили влиянието на провежданата от 
ОЗИ образователна дейност и да се 
обхване по-широк кръг от учащи се, 
ОЗИ могат да прибягнат до 
експериментално разработване на 
модули за бакалавърски курсове или 
програми за училищата.

предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика и 
общество на знанието. За тази цел EIT 
активно развива квалификационните 
степени с означението на EIT, като 
следи за качеството им и съгласуваното 
им прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните органи 
за осигуряване на качество. Това ще 
подобри националното и 
международното признаване и 
репутация на квалификациите, 
обозначени като степени и дипломи на 
EIT, и ще повиши тяхната 
привлекателност в световен мащаб, като 
същевременно ще осигури платформа за 
сътрудничество на международно 
равнище. Привлекателността на 
научните изследвания в Европа би 
могла допълнително да се подобри 
чрез предоставяне на безвъзмездни 
средства за научни изследвания на 
изявени студенти от научни 
специалности, при условие, че те се 
ангажират с проект за 
научноизследователска и развойна 
дейност в Европа или създадат нови 
дружества в Европа. Занапред ОЗИ ще 
се насърчават да разширят 
образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, персонализирано 
обучение и летни училища, както и 
стажове в рамките на ОЗИ и 
техните партньори. С цел да се 
засили влиянието на провежданата от 
ОЗИ образователна дейност и да се 
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обхване по-широк кръг от учащи се, 
ОЗИ могат да прибягнат до 
експериментално разработване на 
модули и степени за дистанционно и 
електронно обучение, както и модули 
за бакалавърски курсове или програми 
за училищата.

Or. en

Изменение 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст и с цел да се 
разшири базата от потенциал в 
рамките на ЕС, и за да се гарантира 
наличието на достатъчен брой 
квалифицирани лица, необходими за 
реално осигуряване на иновации, EIT 
следва също да положи усилия да 
подобри привлекателността на 
научното, техническото, 
инженерното и математическо то 
образование (STEM). ОЗИ биха могли 
да разработват обучителни програми 
за млади европейци посредством 
стажове, посещения в училища, 
безвъзмездни помощи за изявени 
гимназисти и студенти в 
университети от областите на 
STEM, финансиран колеж по 
управление или бизнес и/или часове по 
предприемачество за изявени 
студенти от научни специалности 
през лятото.

Or. en
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Изменение 95
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 5 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· ще насърчава ОЗИ да развиват 
съвместни дейности по мултисекторни 
въпроси.

· ще насърчава взаимодействие между 
различните центрове на всяка ОЗИ и 
ще стимулира ОЗИ да развиват 
съвместни дейности по мултисекторни 
въпроси.

Or. en

Изменение 96
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 2014
— 2020 г. нови общности на знание и 
иновации ще бъдат създадени на два 
етапа: предвиждат се по три нови 
ОЗИ през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се 
равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 
2014—2020 г. EIT постепенно ще 
стартира нови ОЗИ.
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територията на ЕС). Евентуалната 
нова процедура за избор на ОЗИ през 
2018 г. непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на 
EIT за засилване на иновационния 
капацитет на ЕС и на държавите 
членки, както и на резултатите от 
оценките на „Хоризонт 2020“.

Or. en

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

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 2014
— 2020 г. нови общности на знание и 
иновации ще бъдат създадени на два 
етапа: предвиждат се по три нови ОЗИ 
през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се 
равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ 
посредством строг, прозрачен и 
конкурентен процес, в който се 
вземат под внимание подходите 
„отдолу-нагоре“ и развиващия се 
пейзаж на обществените 
предизвикателства в ЕС, като 
същевременно се осигурява яснота и 
предвидимост за потенциалните 
участници. Като следва тенденция за 
нарастващо развитие при изграждането 
на нови ОЗИ, EIT ще гарантира, че 
поуките, извлечени от предходните 
етапи, са надлежно взети под внимание 
и че ОЗИ се създават само в области, в 
които са налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 
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територията на ЕС). Евентуалната нова 
процедура за избор на ОЗИ през 2018 г. 
непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

2014—2020 г. нови общности на знание 
и иновации ще бъдат създадени на два 
етапа: предвиждат се по три нови ОЗИ 
през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се 
равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 
територията на ЕС). Евентуалната нова 
процедура за избор на ОЗИ през 2018 г. 
непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт
2020“.

Or. en

Изменение 98
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 2014
— 2020 г. нови общности на знание и 

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 
2014—2020 г. две нови общности на 
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иновации ще бъдат създадени на два 
етапа: предвиждат се по три нови ОЗИ 
през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се
равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 
територията на ЕС). Евентуалната 
нова процедура за избор на ОЗИ през 
2018 г. непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

знание и иновации ще бъдат създадени 
на два етапа: предвиждат се една нова
ОЗИ през 2014 г. и още една през
2018 г., с което общият брой на ОЗИ в 
периода 2014—2020 г. ще достигне пет. 
Евентуалната нова процедура за избор 
на ОЗИ през 2018 г. непременно ще се 
основава на резултатите от задълбочена 
външна оценка на EIT и на 
съществуващите ОЗИ, в това число 
оценка на икономическото и 
общественото въздействие на ОЗИ и на 
приноса на EIT за засилване на 
иновационния капацитет на ЕС и на 
държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 99
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 2014
— 2020 г. нови общности на знание и 
иновации ще бъдат създадени на два 

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 
2014—2020 г. ще бъдат създадени нови 
общности на знание и иновации, с 
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етапа: предвиждат се по три нови 
ОЗИ през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се 
равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 
територията на ЕС). Евентуалната нова 
процедура за избор на ОЗИ през 2018 г. 
непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

което общият брой на ОЗИ в периода 
2014—2020 г. ще достигне девет (което 
се равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 
територията на ЕС). Евентуалната нова 
процедура за избор на ОЗИ през 2018 г. 
непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 2014
— 2020 г. нови общности на знание и 
иновации ще бъдат създадени на два 

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 
извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. В периода 
2014—2020 г. нови общности на знание 
и иновации ще бъдат създадени на два 
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етапа: предвиждат се по три нови ОЗИ 
през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се 
равнява на създаването на 40—50 
центъра за съвместно ползване на 
територията на ЕС). Евентуалната нова 
процедура за избор на ОЗИ през 2018 г. 
непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

етапа: предвиждат се по три нови ОЗИ 
през 2014 г. и през 2018 г., с което 
общият брой на ОЗИ в периода 2014—
2020 г. ще достигне девет (което се 
равнява на създаването на съответен 
брой центрове за съвместно ползване 
на територията на ЕС). Евентуалната 
нова процедура за избор на ОЗИ през 
2018 г. непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат създадени нови общности на 
знание и иновации, насочени към 
големи обществени предизвикателства, 
които предлагат истински потенциал за 
иновации. По този начин EIT ще 
допринесе в пълна степен за 
изпълнението на целите на по-широката 
политическа програма на ЕС, по-
специално за изпълнението на целите на 
„Хоризонт 2020“, в който се набелязват 
редица обществени предизвикателства, 
както и базови и промишлени 
технологии. Целта е да се създадат ОЗИ 
в тематични области, които, предвид 
големия си обхват и сложното си 
естество, изискват прилагането на 

Ще бъдат създадени нови общности на 
знание и иновации, насочени към 
големи обществени предизвикателства, 
които предлагат истински потенциал за 
иновации. По този начин EIT ще 
допринесе в пълна степен за 
изпълнението на целите на по-широката 
политическа програма на ЕС, по-
специално за изпълнението на целите на 
„Хоризонт 2020“, в който се набелязват 
редица обществени предизвикателства, 
както и базови и промишлени 
технологии. Целта е да се създадат ОЗИ 
в тематични области, които, предвид 
големия си обхват и сложното си 
естество, изискват прилагането на 
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междудисциплинарен, трансграничен и 
междусекторен подход. Поради това е 
необходимо изборът на тематичните 
области да бъде направен въз основа на 
внимателен анализ, с който да се 
определи дали създаването на ОЗИ би 
могло да донесе истинска добавена 
стойност и да има положително 
въздействие върху икономиката и 
обществото.

междудисциплинарен, трансграничен и 
междусекторен подход. Поради това е 
необходимо изборът на тематичните 
области да бъде направен въз основа на 
внимателен анализ, с който да се 
определи дали създаването на ОЗИ би 
могло да донесе истинска добавена 
стойност и да има положително 
въздействие върху икономиката и 
обществото.

Освен това ОЗИ трябва да са с 
достатъчно голям размер, за да бъдат 
„играчи от световна класа“ и да 
могат да променят иновационния 
пейзаж в ЕС, и да допринасят 
съществено за справянето с 
обществените предизвикателства в 
съответната си област. Процесът по 
избор на ОЗИ при всички случаи се 
основава на качеството, 
устойчивостта и потенциала на 
предложенията.

Or. en

Изменение 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

· да създават устойчиво и системно 
въздействие, което се измерва с броя на 
обучените нови предприемачи, новите 
технологии и новите предприятия;

· да създават устойчиво и системно 
въздействие, което се измерва с броя на 
обучените нови предприемачи, новите 
технологии, новите предприятия и 
новите висококвалифицирани 
работни места;

Or. en
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Изменение 103
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на темите, предложени в 
проекта на EIT, както и от по-широката 
общност на заинтересованите лица, ясно 
показа известни различия по отношение 
на евентуалното въздействие, което би 
оказало създаването на ОЗИ. В резултат 
на това няколко теми бяха отхвърлени; 
съдържанието на други беше 
преформулирано, за да съответстват в 
по-голяма степен на особеностите на 
европейския и световния контекст в 
тази област.

Оценката на темите, предложени в 
проекта на EIT, както и от по-широката 
общност на заинтересованите лица, ясно 
показа известни различия по отношение 
на евентуалното въздействие, което би 
оказало създаването на ОЗИ. В резултат 
на това няколко теми бяха отхвърлени; 
съдържанието на други беше 
преформулирано, за да съответстват в 
по-голяма степен на особеностите на 
европейския и световния контекст в 
тази област. При разглеждане на 
бъдещи ОЗИ следва редовно да се 
извършва оценка на развитието на 
потенциала за научни изследвания и 
възможното възникване на нови 
движещи сили за иновация.

Or. en

Изменение 104
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бяха определени следните тематични 
области, в които създаването на нови 
ОЗИ разполага с най-голям потенциал 
да добави стойност към вече 
съществуващи дейности и да даде 
истински тласък на иновациите:

Бяха определени следните тематични 
области, в които създаването на нови 
ОЗИ разполага с най-голям потенциал 
да добави стойност към вече 
съществуващи дейности и да даде 
истински тласък на иновациите. Все пак 
този списък не е изчерпателен и 
окончателен.
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Or. fr

Изменение 105
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Дървесина и гори

Or. fr

Изменение 106
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Производство с добавена стойност; заличава се

Or. en

Изменение 107
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Производство с добавена стойност; · Промишленост;

Or. fr

Изменение 108
Giles Chichester
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Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Иновации за здравословен начин на 
живот и активен живот на 
възрастните хора;

заличава се

Or. en

Изменение 109
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Суровини — устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 
рециклиране и заместване;

заличава се

Or. en

Изменение 110
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Суровини — устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 
рециклиране и заместване;

· Суровини и редки материали —
устойчиво развито проучване, добив, 
преработка, рециклиране, разработване 
на материали и заместване;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се отдели по-голямо внимание на редките материали, особено на 
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изследването и заместването на материали. Нужно е да се разработи биоматериал, 
който да замести например пластмасата и ламарината. В тази ОЗИ трябва да се 
наблегне в по-голяма степен на разработването на материали.

Изменение 111
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Интелигентни и сигурни общества; заличава се

Or. en

Изменение 112
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Градска мобилност заличава се

Or. en

Изменение 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Градска мобилност · Градска мобилност, интелигентно и 
устойчиво развитие.

Or. en
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Изменение 114
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Биомиметика;

Or. en

Изменение 115
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – точка 6б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Устойчиво строителство и сгради с 
нулево потребление на енергия;

Or. en

Изменение 116
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни подробности по 
отделните теми се съдържат в 
информационните фишове в края на 
настоящия документ.

Допълнителни подробности по 
отделните теми се съдържат в 
информационните фишове в края на 
настоящия документ.

EIT ще отдели 60 % от бюджета, 
разпределени за нови ОЗИ, за да 
създаде поне три ОЗИ по 6-те теми, 



PE492.619v01-00 66/146 AM\906377BG.doc

BG

определени от Европейската комисия. 
EIT може да избира подходящия 
размер и времевата рамка за тези 
ОЗИ.

Or. en

Изменение 117
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на така набелязаните теми 
EIT ще разполага с пълна свобода да 
организира бъдещата процедура за 
избор на ОЗИ. Успехът на бъдещите 
покани за създаване на ОЗИ ще зависи 
до голяма степен от предоставянето 
на ясни насоки по отношение на 
очакванията и изискванията, както и 
от определянето на срокове, които да 
позволят на кандидатите за ОЗИ да 
се организират много добре в правно и 
във финансово отношение, преди да 
представят предложение. Изборът на 
ОЗИ ще се осъществява с помощта на 
подробни критерии, определени в 
регламента за EIT, въз основа на 
общовалидните принципи за високи 
научни постижения и значимост на 
иновациите. Всяка избрана ОЗИ ще 
трябва да демонстрира по какъв начин 
възнамерява да постигне максимално 
въздействие в дадената област, както и 
да докаже жизнеспособността на 
стратегията си.

Въз основа на така набелязаните теми 
EIT ще разполага с пълна свобода да 
организира бъдещата процедура за 
избор на ОЗИ. Изборът на ОЗИ ще се 
осъществява с помощта на подробни 
критерии, определени в регламента за 
EIT, въз основа на общовалидните 
принципи за високи научни постижения 
и значимост на иновациите. Всяка 
избрана ОЗИ ще трябва да демонстрира 
по какъв начин възнамерява да постигне 
максимално въздействие в дадената 
област, както и да докаже 
жизнеспособността на стратегията си.

Or. en

Изменение 118
Lambert van Nistelrooij



AM\906377BG.doc 67/146 PE492.619v01-00

BG

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на така набелязаните теми 
EIT ще разполага с пълна свобода да 
организира бъдещата процедура за 
избор на ОЗИ. Успехът на бъдещите 
покани за създаване на ОЗИ ще зависи 
до голяма степен от предоставянето на 
ясни насоки по отношение на 
очакванията и изискванията, както и от 
определянето на срокове, които да 
позволят на кандидатите за ОЗИ да се 
организират много добре в правно и във 
финансово отношение, преди да 
представят предложение. Изборът на 
ОЗИ ще се осъществява с помощта на 
подробни критерии, определени в 
регламента за EIT, въз основа на 
общовалидните принципи за високи 
научни постижения и значимост на 
иновациите. Всяка избрана ОЗИ ще 
трябва да демонстрира по какъв начин 
възнамерява да постигне максимално 
въздействие в дадената област, както и 
да докаже жизнеспособността на 
стратегията си.

Въз основа на така набелязаните теми 
EIT ще разполага с пълна свобода да 
организира бъдещата процедура за 
избор на ОЗИ. Успехът на бъдещите 
покани за създаване на ОЗИ ще зависи 
до голяма степен от предоставянето на 
ясни насоки по отношение на 
очакванията и изискванията, както и от 
определянето на срокове, които да 
позволят на кандидатите за ОЗИ да се 
организират в правно и във финансово 
отношение, преди да представят 
предложение. Изборът на ОЗИ ще се 
осъществява с помощта на подробни 
критерии, определени в регламента за 
EIT, въз основа на общовалидните 
принципи за високи научни постижения 
и значимост на иновациите. Всяка 
избрана ОЗИ ще трябва да демонстрира 
по какъв начин възнамерява да постигне 
максимално въздействие в дадената 
област, както и да докаже 
жизнеспособността на стратегията си.

Or. en

(Във връзка с изменение 25, PE489.613v01-00)

Обосновка

EIT следва да разполага с пълна свобода да организира бъдещите процедури за избор 
на ОЗИ.

Изменение 119
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите 40 % от бюджета, 
разпределени за нови ОЗИ, EIT ще 
отдели за:
– пускане в действие на новите ОЗИ, 
създадени по теми, зададени от 
Европейската комисия;
– стартиране на допълнителни нови 
ОЗИ, за които EIT има свободата да 
избере тема, при условие че обхватът 
им включва обществените 
предизвикателства и че те 
отговарят на минималните условия 
за основаване, посочени в регламента 
за създаването на EIT.

Or. en

Изменение 120
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на двете вълни за избор на 
ОЗИ, предвидени за 2014 г. и 2018 г., за 
първата вълна бяха определени три 
теми. Като отразява 
необходимостта от поетапен подход 
при създаването на нови ОЗИ, 
изборът на първите три теми се 
основава на степента на развитие в 
съответната област, на 
евентуалното обществено и 
икономическо въздействие, както и на 
възможностите за полезно 
взаимодействие с други инициативи. 
Избрани бяха следните теми:

заличава се

· Иновации за здравословен начин на 
живот и активен живот на 
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възрастните хора
· Суровини — устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 
рециклиране и заместване
· Храна за бъдещето — устойчиво 
развита продоволствена верига от 
ресурсите до потребителите

Or. en

Изменение 121
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на двете вълни за избор на 
ОЗИ, предвидени за 2014 г. и 2018 г., за 
първата вълна бяха определени три 
теми. Като отразява 
необходимостта от поетапен подход 
при създаването на нови ОЗИ, 
изборът на първите три теми се 
основава на степента на развитие в 
съответната област, на 
евентуалното обществено и 
икономическо въздействие, както и на 
възможностите за полезно 
взаимодействие с други инициативи. 
Избрани бяха следните теми:

заличава се

· Иновации за здравословен начин на 
живот и активен живот на 
възрастните хора
· Суровини — устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 
рециклиране и заместване
· Храна за бъдещето — устойчиво 
развита продоволствена верига от 
ресурсите до потребителите
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Or. en

Изменение 122
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на двете вълни за избор на 
ОЗИ, предвидени за 2014 г. и 2018 г., за 
първата вълна бяха определени три 
теми. Като отразява необходимостта 
от поетапен подход при създаването 
на нови ОЗИ, изборът на първите три 
теми се основава на степента на 
развитие в съответната област, на 
евентуалното обществено и 
икономическо въздействие, както и на
възможностите за полезно 
взаимодействие с други инициативи. 
Избрани бяха следните теми:

С оглед на нуждата да се определят и 
изберат най-силните ОЗИ с най-голям 
шанс бързо да натрупат критична 
маса, процедурата за избор на ОЗИ 
през 2014 г. ще бъде отворена за 
кандидатури за ОЗИ в рамките на 
всичките шест теми, в конкурентна 
процедура. Броят на избраните ОЗИ 
ще зависи от степента на развитие и 
готовността на европейските 
консорциуми да сформират надеждни 
ОЗИ, евентуалното обществено и 
икономическо въздействие, и 
възможностите за полезно 
взаимодействие с други инициативи,
както и от капацитета на EIT за 
усвояване и от наличния бюджет. 
Процедурата за избор е напълно 
прозрачна.

Or. en

Обосновка

Даването на приоритет на три теми за 2014 г. не е очевидно, нито необходимо, и не е 
било прозрачно за заинтересованите страни.

Изменение 123
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на двете вълни за избор на ОЗИ, 
предвидени за 2014 г. и 2018 г., за 
първата вълна бяха определени три 
теми. Като отразява необходимостта от 
поетапен подход при създаването на 
нови ОЗИ, изборът на първите три 
теми се основава на степента на 
развитие в съответната област, на 
евентуалното обществено и 
икономическо въздействие, както и на 
възможностите за полезно 
взаимодействие с други инициативи. 
Избрани бяха следните теми:

С оглед на двете вълни за избор на ОЗИ, 
предвидени за 2014 г. и 2018 г., за 
първата вълна беше определена една 
тема. Като отразява необходимостта от 
поетапен подход при създаването на 
нова ОЗИ, изборът на първата тема се 
основава на степента на развитие в 
съответната област, на евентуалното 
обществено и икономическо 
въздействие, както и на възможностите 
за полезно взаимодействие с други 
инициативи. Темата е:

Or. en

Изменение 124
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на двете вълни за избор на ОЗИ, 
предвидени за 2014 г. и 2018 г., за 
първата вълна бяха определени три 
теми. Като отразява необходимостта от 
поетапен подход при създаването на 
нови ОЗИ, изборът на първите три теми 
се основава на степента на развитие в 
съответната област, на евентуалното 
обществено и икономическо 
въздействие, както и на възможностите 
за полезно взаимодействие с други 
инициативи. Избрани бяха следните 
теми:

С оглед на двете вълни за избор на ОЗИ, 
предвидени за 2014 г. и 2018 г., за 
първата вълна бяха определени четири 
теми. Като отразява необходимостта от 
поетапен подход при създаването на 
нови ОЗИ, изборът на първите четири
теми се основава на степента на 
развитие в съответната област, на 
евентуалното обществено и 
икономическо въздействие, както и на 
възможностите за полезно 
взаимодействие с други инициативи. 
Избрани бяха следните теми:

Or. it
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Изменение 125
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производство с добавена стойност

Or. it

Обосновка

Промишлените производства ще играят централна и съществена роля в постигането 
на целите на „Водещите позиции в промишлеността“, определени по програма 
„Хоризонт 2020“. Ако наистина искаме ЕС да устои на (справедливата) конкуренция 
от страна на бързо развиващите се икономики, това трябва да бъде ключов 
приоритет. Следователно не е препоръчително този въпрос да се оставя за 2018 г.

Изменение 126
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Иновации за здравословен начин на 
живот и активен живот на 
възрастните хора

заличава се

Or. en

Изменение 127
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Иновации за здравословен начин на 
живот и активен живот на 

заличава се
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възрастните хора

Or. en

Изменение 128
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Иновации за здравословен начин на 
живот и активен живот на 
възрастните хора

заличава се

Or. en

Изменение 129
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Суровини — устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 
рециклиране и заместване

заличава се

Or. en

Изменение 130
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Суровини — устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 

заличава се
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рециклиране и заместване

Or. en

Изменение 131
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Суровини — устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 
рециклиране и заместване

заличава се

Or. en

Изменение 132
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Храна за бъдещето — устойчиво 
развита продоволствена верига от 
ресурсите до потребителите

заличава се

Or. en

Изменение 133
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Храна за бъдещето — устойчиво 
развита продоволствена верига от 

заличава се
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ресурсите до потребителите

Or. en

Изменение 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При управлението на ОЗИ EIT 
набляга върху аспектите на 
конкуренцията, гарантирайки, че 
финансирането от Съюза 
съответства на резултатите на 
ОЗИ. Ако резултатите на ОЗИ не 
съответстват на критериите, 
определени за тях, EIT може да 
прекъсне финансирането след 
изтичането на точно определен 
период, посочен в споразумението с 
ОЗИ.

Or. en

Изменение 135
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За втората вълна (през 2018 г.), ще 
бъдат взети предвид останалите 
теми (градска мобилност, 
производство с добавена стойност и 
интелигентни и сигурни общества), 
като същевременно се отчетат 
новите и непредвидени 
предизвикателства, които биха могли 
да възникнат в бъдеще.

заличава се
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Or. en

Изменение 136
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За втората вълна (през 2018 г.), ще 
бъдат взети предвид останалите 
теми (градска мобилност, 
производство с добавена стойност и 
интелигентни и сигурни общества), 
като същевременно се отчетат 
новите и непредвидени 
предизвикателства, които биха могли 
да възникнат в бъдеще.

заличава се

Or. en

Изменение 137
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За втората вълна (през 2018 г.), ще 
бъдат взети предвид останалите 
теми (градска мобилност, 
производство с добавена стойност и 
интелигентни и сигурни общества), 
като същевременно се отчетат 
новите и непредвидени 
предизвикателства, които биха могли 
да възникнат в бъдеще.

заличава се

Or. en
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Изменение 138
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За втората вълна (през 2018 г.), ще 
бъдат взети предвид останалите
теми (градска мобилност, 
производство с добавена стойност и
интелигентни и сигурни общества), като 
същевременно се отчетат новите и 
непредвидени предизвикателства, които 
биха могли да възникнат в бъдеще.

За втората вълна (през 2018 г.), ще бъде 
взета предвид оставащата тема
(интелигентни и сигурни общества), 
като същевременно се отчетат новите и 
непредвидени предизвикателства, които 
биха могли да възникнат в бъдеще.

Or. en

Изменение 139
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За втората вълна (през 2018 г.), ще бъдат 
взети предвид останалите теми (градска 
мобилност, производство с добавена 
стойност и интелигентни и сигурни 
общества), като същевременно се 
отчетат новите и непредвидени 
предизвикателства, които биха могли да 
възникнат в бъдеще.

За втората вълна (през 2018 г.), ще бъдат 
взети предвид останалите теми (градска 
мобилност и интелигентни и сигурни 
общества), като същевременно се 
отчетат новите и непредвидени 
предизвикателства, които биха могли да 
възникнат в бъдеще.

Or. it

Изменение 140
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 10 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

· ще подготви навреме процедура за 
избор на втора вълна от ОЗИ през 
2014 г., а след оценката на „Хоризонт 
2020“, в това число на специфичната 
му програма и на EIT — и на трета 
вълна през 2018 г.

заличава се

Or. en

Изменение 141
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· ще подготви навреме процедура за 
избор на втора вълна от ОЗИ през 
2014 г., а след оценката на „Хоризонт 
2020“, в това число на специфичната 
му програма и на EIT — и на трета 
вълна през 2018 г.

· ще стартира нови ОЗИ по 
подходящи теми и в подходящата 
рамка.

Or. en

Изменение 142
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· ще подготви навреме процедура за 
избор на втора вълна от ОЗИ през 
2014 г., а след оценката на „Хоризонт 
2020“, в това число на специфичната 
му програма и на EIT — и на трета 
вълна през 2018 г.

· ще подготви навреме процедура за 
избор на нови ОЗИ през 2014 г.
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Or. en

Изменение 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 10 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

сътрудничеството, описано в 
точка 1.3, параграф 4, може да бъде 
улеснено чрез създаване на регионални 
общности за иновации и внедряване.

Or. en

Изменение 144
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на първоначалния период 
усилията на EIT бяха съсредоточени 
най-вече върху създаването на ОЗИ. 
Въпреки че укрепването на 
съществуващите центрове за високи 
постижения безспорно е сред целите на 
EIT, институтът ще трябва да гарантира, 
че осигурява ползи и за области на 
Съюза, които не участват пряко в ОЗИ. 
Поради това е от ключово значение EIT 
да насърчава активно 
разпространението на добри практики за 
интегриране на триъгълника на 
знанието с цел да се развие обща 
култура за иновации и обмен на знания.

По време на първоначалния период 
усилията на EIT бяха съсредоточени 
най-вече върху създаването на ОЗИ. 
Въпреки че укрепването на 
съществуващите центрове за високи 
постижения безспорно е сред целите на 
EIT, институтът ще трябва да гарантира, 
че осигурява ползи и за области на 
Съюза, които не участват пряко в ОЗИ. 
Поради това е от ключово значение EIT 
да насърчава активно 
разпространението на добри практики,
както и откритото публикуване на 
резултатите от научните 
изследвания и откритите научни 
изследвания, за интегриране на 
триъгълника на знанието с цел да се 



PE492.619v01-00 80/146 AM\906377BG.doc

BG

развие обща култура за иновации и 
обмен на знания.

Or. fr

Изменение 145
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. Като 
набелязва, анализира и споделя добрите 
практики, както и нови модели за 
управление и финансиране, създадени 
от ОЗИ, EIT се стреми да гарантира, че 
знанията, създадени в рамките на EIT и 
ОЗИ, се разпространяват и използват 
пълноценно за благото на хора и 
институции, включително онези, които 
не участват пряко в ОЗИ.

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. По 
„Хоризонт 2020“ EIT ще доразвие 
идеята за ОЗИ, за да подпомогне 
развитието на европейската 
иновационна култура във всички 
държави членки. Като набелязва, 
анализира и споделя добрите практики, 
както и нови модели за управление и 
финансиране, създадени от ОЗИ, EIT се 
стреми да гарантира, че знанията, 
създадени в рамките на EIT и ОЗИ, се 
разпространяват и използват 
пълноценно за благото на хора и 
институции, включително онези, които 
не участват пряко в ОЗИ.

Or. en

Изменение 146
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. Като 
набелязва, анализира и споделя добрите 
практики, както и нови модели за 
управление и финансиране, създадени 
от ОЗИ, EIT се стреми да гарантира, че 
знанията, създадени в рамките на EIT и 
ОЗИ, се разпространяват и използват 
пълноценно за благото на хора и 
институции, включително онези, които 
не участват пряко в ОЗИ.

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. Като 
набелязва, анализира и споделя добрите 
практики, както и нови модели за 
управление и финансиране, създадени 
от ОЗИ, EIT се стреми да гарантира, че 
знанията, създадени в рамките на EIT и 
ОЗИ, се разпространяват и използват 
пълноценно за благото на широката 
общественост, частните 
предприятия и институции, 
включително онези, които не участват 
пряко в ОЗИ.

Or. en

Изменение 147
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като мярка в подкрепа на този процес 
EIT ще разработи схема за създаване 
на така наречените присъединени 
центрове за съвместно ползване или 
иновационни възли в държави, в които 
не съществуват центрове за 
съвместно ползване. Тези центрове за 
съвместно ползване следва да не са 
задължени да станат пълноправни 
членове на ОЗИ. ОЗИ ще управляват 
открити процедури за създаване на 
тези присъединени центрове за 
съвместно ползване, които главно ще 
подпомагат иновационните дейности 
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на ОЗИ и ще създават добавена 
стойност за ОЗИ. Присъединените 
звена получават признание заради 
своя голям потенциал за иновации 
посредством демонстрационни 
съоръжения, площадки за изпитване, 
технологични паркове, инкубатори и 
др. Те могат да се превърнат и в 
първите потребители на 
технологиите, предоставяни от ОЗИ, 
като демонстрират тяхната 
приложимост и полза за обществото 
и улесняват достъпа до крайните 
потребители. По този начин те биха 
могли да привлекат и новосъздадени 
предприятия от ОЗИ като 
инвестиции на рисков капитал. 
Дейностите, извършвани от 
присъединените центрове за 
съвместно ползване, следва да се 
финансират главно чрез източници за 
регионално и национално финансиране
и чрез структурните фондове, заедно 
с финансирането на специално 
предназначената за хората схема на 
EIT — програмата за стипендианти 
на EIT. Посредством тази система за 
присъединяване EIT ще подобри 
своето общоевропейско влияние и 
значимост по отношение на целта 
всяка ОЗИ да разработи поне две 
присъединени звена за 
иновации/центрове за съвместно 
ползване в периода 2014—2020 г. 
Определянето на подходящи 
кандидати следва да се извърши чрез 
открита и прозрачна процедура, 
ръководена от отделните ОЗИ.

Or. en

Обосновка

Една от най-важните задачи на EIT и ОЗИ е да бъдат модел за интегриране на 
триъгълника на знанието на европейско равнище. Степента на разпространение на 
методи за сътрудничество, обучение, иновации и създаване на нови дружества (и 
тяхната подкрепа) ще бъде незадоволителна, освен ако не бъдат изградени 
специфични структури. В допълнение към това е възможно ползата от EIT на 
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общоевропейско равнище да бъде поставена под въпрос, ако се окаже, че центровете 
за съвместно ползване съществуват само в ограничен брой държави членки поради 
изискването за високи постижения.

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

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT и ОЗИ функционират като 
модели за приложението на 
триъгълника на знанието в ЕС и в 
крайна сметка следва да се оформят 
като доставчици на услуги за 
изграждане на иновационен 
капацитет в ЕС при създаване и 
прилагане на иновационни политики и 
на стратегии за „интелигентна 
специализация“.

Or. en

Изменение 149
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главните движещи сили за учене на 
равнището на EIT могат да бъдат: 
ориентирана към иновациите 
изследователска дейност за създаването 
на нови предприятия и нови бизнес 
модели, управление на портфейл от 
права на интелектуална собственост и 
нови подходи при обмена на права на 
интелектуална собственост, 

Главните движещи сили за учене на 
равнището на EIT могат да бъдат: 
ориентирана към иновациите 
изследователска дейност за създаването 
на нови предприятия и нови бизнес 
модели, развитие на нови методи и 
нови инструменти, които да 
осигурят повече прозрачност на
портфейлите от права на 
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предприемачество и нови интегрирани 
форми на мултидисциплинарно 
образование; новаторски модели за 
управление и финансиране, основаващи 
се на идеята за отворен достъп до 
иновации или включващи участието на 
обществени органи. Това ще спомогне 
EIT да служи като образец за 
подражание и да „диктува правилата на 
играта“ в сферата на иновациите в 
Европа, както и за превръщането на 
института в международно призната 
институция в сферата на иновациите.

интелектуалната собственост и на 
тяхното управление, да подобряват 
извършването на обмен на тези права 
и да систематизират създаването на 
модели за лицензи, които улесняват 
извършването на сделки, и най-вече 
възможността за МСП и за 
публичните институции да участват 
по-активно в областта на 
иновациите, предприемачество и нови 
интегрирани форми на 
мултидисциплинарно образование; 
новаторски модели за управление и 
финансиране, основаващи се на идеята 
за отворен достъп до иновации или 
включващи участието на обществени
органи, а именно за да насочат 
научните изследвания към 
приоритетните нужди на 
обществото. Това ще спомогне EIT да 
служи като образец за подражание и да 
„диктува правилата на играта“ в сферата 
на иновациите в Европа, както и за 
превръщането на института в
международно призната институция в 
сферата на иновациите.

Or. fr

Изменение 150
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главните движещи сили за учене на 
равнището на EIT могат да бъдат: 
ориентирана към иновациите 
изследователска дейност за създаването 
на нови предприятия и нови бизнес 
модели, управление на портфейл от 
права на интелектуална собственост и 
нови подходи при обмена на права на 
интелектуална собственост, 

Главните движещи сили за учене на 
равнището на EIT могат да бъдат: 
ориентирана към иновациите 
изследователска дейност за създаването 
на нови предприятия и нови бизнес 
модели, управление на портфейл от 
права на интелектуална собственост и 
нови подходи при обмена на права на 
интелектуална собственост, 
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предприемачество и нови интегрирани 
форми на мултидисциплинарно 
образование; новаторски модели за 
управление и финансиране, основаващи 
се на идеята за отворен достъп до 
иновации или включващи участието на 
обществени органи. Това ще спомогне 
EIT да служи като образец за 
подражание и да „диктува правилата на 
играта“ в сферата на иновациите в 
Европа, както и за превръщането на 
института в международно призната 
институция в сферата на иновациите.

предприемачество и нови интегрирани 
форми на мултидисциплинарно 
образование; новаторски модели за 
управление и финансиране, основаващи 
се на идеята за отворен достъп до 
иновации или включващи участието на 
обществени органи. Това ще спомогне 
EIT да служи като образец за 
подражание и да „диктува правилата на 
играта“ в сферата на иновациите в 
Европа, както и за превръщането на 
института в международно призната и 
уважавана институция от световна 
класа в сферата на иновациите.

Or. en

Изменение 151
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това EIT ще въведе специално 
предназначена за хората схема, за да 
гарантира, че талантите — студенти, 
изследователи, преподаватели и 
предприемачи на всички професионални 
равнища, които не участват в 
центровете за съвместно ползване, ще 
бъдат пълноценно свързани с 
инициативата. Програмата не само ще 
осигури на най-талантливите хора извън 
ОЗИ възможност да се възползват от 
средата за иновации, създадена в 
центровете за съвместно ползване, но и 
ще ги поощри да използват пълноценно 
натрупаните знания и умения в области, 
които не попадат в обхвата на ОЗИ. По 
принцип фондацията на EIT би могла 
да изиграе съществена роля в тази 
област.

Поради това EIT ще въведе специално 
предназначена за хората схема, за да 
гарантира, че талантите — студенти, 
изследователи, преподаватели и 
предприемачи на всички професионални 
равнища, които не участват в 
центровете за съвместно ползване, ще 
бъдат пълноценно свързани с 
инициативата. Програмата не само ще 
осигури на най-талантливите хора извън 
ОЗИ възможност да се възползват от 
средата за иновации, създадена в 
центровете за съвместно ползване, но и 
ще ги поощри да използват пълноценно 
натрупаните знания и умения в области, 
които не попадат в обхвата на ОЗИ.

Or. fr
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Изменение 152
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това EIT ще въведе специално 
предназначена за хората схема, за да 
гарантира, че талантите — студенти, 
изследователи, преподаватели и 
предприемачи на всички професионални 
равнища, които не участват в 
центровете за съвместно ползване, ще 
бъдат пълноценно свързани с 
инициативата. Програмата не само ще 
осигури на най-талантливите хора извън 
ОЗИ възможност да се възползват от 
средата за иновации, създадена в 
центровете за съвместно ползване, но и 
ще ги поощри да използват пълноценно 
натрупаните знания и умения в области, 
които не попадат в обхвата на ОЗИ. По 
принцип фондацията на EIT би могла 
да изиграе съществена роля в тази 
област.

Поради това EIT ще въведе специално 
предназначена за хората схема, за да 
гарантира, че талантите — студенти, 
изследователи, преподаватели и 
предприемачи на всички професионални 
равнища, които не участват в 
центровете за съвместно ползване, ще 
бъдат пълноценно свързани с 
инициативата. Програмата не само ще 
осигури на най-талантливите хора извън 
ОЗИ възможност да се възползват от 
средата за иновации, създадена в 
центровете за съвместно ползване, но и 
ще ги поощри да използват пълноценно 
натрупаните знания и умения в области, 
които не попадат в обхвата на ОЗИ.

Or. it

Изменение 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това EIT ще въведе специално 
предназначена за хората схема, за да 
гарантира, че талантите — студенти, 
изследователи, преподаватели и 
предприемачи на всички професионални 

Поради това EIT ще въведе схемата за
предоставяне на стипендии, за да 
гарантира, че талантите — студенти, 
изследователи, преподаватели и 
предприемачи на всички професионални 
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равнища, които не участват в 
центровете за съвместно ползване, ще 
бъдат пълноценно свързани с 
инициативата. Програмата не само ще 
осигури на най-талантливите хора извън 
ОЗИ възможност да се възползват от 
средата за иновации, създадена в 
центровете за съвместно ползване, но и 
ще ги поощри да използват пълноценно 
натрупаните знания и умения в области, 
които не попадат в обхвата на ОЗИ. По 
принцип фондацията на EIT би могла да 
изиграе съществена роля в тази област.

равнища, които не участват в 
центровете за съвместно ползване, ще 
бъдат пълноценно свързани с 
инициативата. Програмата не само ще 
осигури на най-талантливите хора извън 
ОЗИ възможност да се възползват от 
средата за иновации, създадена в 
центровете за съвместно ползване, но и 
ще ги поощри да използват пълноценно 
натрупаните знания и умения в области, 
които не попадат в обхвата на ОЗИ. По 
принцип фондацията на EIT би могла да 
изиграе съществена роля в тази област.

Or. en

Изменение 154
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили обмена 
на знания, наставничеството и работата 
в мрежа, като насърчи създаването на 

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, 
каквито са програмите на ЕС в 
областта на научните изследвания, 
образованието, обучението и 
младежта, по-специално програмата 
„Еразъм за всички“ и действията по 
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мрежа на бившите възпитаници на EIT. програма „Мария Кюри“. Освен това 
EIT може да засили обмена на знания, 
наставничеството и работата в мрежа, 
като насърчи създаването на мрежа на 
бившите възпитаници на EIT.

Or. fr

Изменение 155
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили обмена 
на знания, наставничеството и работата 
в мрежа, като насърчи създаването на 
мрежа на бившите възпитаници на EIT.

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“,
действията по програмата „Мария 
Кюри“ и други инициативи за 
мобилност в рамките на 
Европейското научноизследователско 
пространство. Освен това EIT може да 
засили обмена на знания, 
наставничеството и работата в мрежа, 
като насърчи създаването на мрежа на 
бившите възпитаници на EIT.

Or. en
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Изменение 156
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили обмена 
на знания, наставничеството и работата 
в мрежа, като насърчи създаването на 
мрежа на бившите възпитаници на EIT.

Освен това EIT има ясна задача да 
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили 
открития достъп, приобщаващите 
иновации, обмена на знания, 
наставничеството и работата в мрежа, 
като насърчи създаването на мрежа на 
бившите възпитаници на EIT.

Or. en

Изменение 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT има ясна задача да Освен това EIT има ясна задача да 
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привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили обмена 
на знания, наставничеството и работата 
в мрежа, като насърчи създаването на 
мрежа на бившите възпитаници на EIT.

привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария 
Склодовска-Кюри“ Освен това EIT 
може да засили обмена на знания, 
наставничеството и работата в мрежа, 
като насърчи създаването на мрежа на 
бившите възпитаници на EIT.

Or. en

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Изменение 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT и ОЗИ се насърчават да развиват 
взаимодействия в областта на 
образованието в политиките на ЕС и 
на държавите членки, за да 
подпомогнат бъдещата наличност на 
необходимия човешки капитал, който 
е от съществено значение за 
осъществяване на целта на Европа за 
научно, технологично и иновационно 
лидерство. За тази цел следва да се 
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насърчава образованието в областта 
на науката, технологиите, 
инженеринга и математиката 
(НТИМ) и да се осигуряват 
предприемаческо консултиране, 
стажове и безвъзмездни средства за 
млади европейци и изявени 
гимназисти и студенти.
С цел да се подобри предоставянето 
на резултатите от дейността на 
EIT, действията на ОЗИ следва да 
оказват измеримо въздействие върху 
създаването на устойчиви 
иновативни нови и свързани 
предприятия, главно чрез подпомагане 
на работата в мрежа и 
предприемаческите дейности на 
придобилите образователна степен и 
обучение от EIT.

Or. en

Изменение 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 9 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· в тясно сътрудничество с ОЗИ ще 
въведе система („стипендианти на 
EIT“), която ще позволява на 
изключително талантливи хора от цяла 
Европа и извън нея да участват в 
дейностите на центровете за съвместно 
ползване към ОЗИ за ограничен период 
от време, което ще бъде от взаимна 
полза както за участващия, така и за 
ОЗИ;

· в тясно сътрудничество с ОЗИ ще 
въведе схемата на EIT за 
предоставяне на стипендии, която ще 
позволява на изключително талантливи 
хора от цяла Европа и извън нея да 
участват в дейностите на центровете за 
съвместно ползване към ОЗИ за 
определен период от време, което ще 
бъде от взаимна полза както за 
участващия, така и за ОЗИ;

Or. en
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Изменение 160
Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 9 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

· в тясно сътрудничество с ОЗИ ще 
създаде схема за създаване на така 
наречените присъединени центрове за 
съвместно ползване в държави, в 
които не съществуват центрове за 
съвместно ползване. Те ще 
подпомагат главно иновационните 
дейности на ОЗИ чрез своя силен 
потенциал за иновации и достъп до 
първите клиенти и крайните 
потребители на технологиите, 
предоставяни от ОЗИ, посредством 
демонстрационни съоръжения, 
площадки за изпитване и др.

Or. en

Изменение 161
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 9 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· ще създаде/адаптира интернет 
инструмент, за да предостави 
платформа за обмен на знания и работа 
в мрежа под егидата на EIT;

· ще създаде/адаптира интернет 
инструмент, за да предостави, 
платформа за обмен на знания и работа 
в мрежа под егидата на EIT, което ще 
позволи най-вече на студенти, 
преподаватели и изследователи, 
които не попадат в обхвата на 
съществуващите ОЗИ, да имат лесен 
достъп до информацията за 
текущата работа и резултатите от 
направените научни изследвания;
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Or. fr

Изменение 162
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 9 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

· ще разработи инструменти с цел да 
улесни идентифицирането на 
правата на интелектуалната 
собственост, участваща в дадена 
област или в контекста на дадено 
научно изследване, както и тяхното 
придобиване, отдаване или 
прехвърляне в зависимост от случая и 
нуждите на заинтересованите лица;

Or. fr

Изменение 163
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 9 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

· ще осигури постоянен достъп до 
извлечените поуки и успехите на ОЗИ за 
останалите представители на сферата на 
иновациите в ЕС и извън него. За тази 
цел ще може да направи разработване 
на база от учебни материали със 
свободен достъп, извлечени от
програмите за образование и обучение 
на EIT и ОЗИ.

· ще осигури постоянен достъп до 
извлечените поуки и успехите на ОЗИ за 
останалите представители на сферата на 
иновациите в ЕС и извън него. По-
конкретно ще създаде база от учебни 
материали със свободен достъп за 
всички, извлечени от програмите за 
образование и обучение на EIT и ОЗИ.

Or. fr
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Изменение 164
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ ще предоставят отлична почва за 
изпробването на нови подходи за 
финансиране и управление на 
иновациите. Благодарение на 
експерименталния характер на ОЗИ и 
натрупания от тях опит EIT ще изготви 
програма за опростяване на 
процедурите в ключови области, като 
договорните споразумения, опростеното 
докладване, еднократните суми и 
единните ставки.

ОЗИ ще предоставят отлична почва за 
изпробването на нови подходи за 
финансиране и управление на 
иновациите. Така, създаването на 
награди за иновациите, свързани с 
конкретни лицензионни режими, 
може да доведе до увеличаване на 
научните изследвания в областите на 
ключовите въпроси за обществото, с 
цел да се постигнат точни научни и 
технически отговори в кратък срок.
Благодарение на експерименталния 
характер на ОЗИ и натрупания от тях 
опит EIT ще изготви програма за 
опростяване на процедурите в ключови 
области, като договорните 
споразумения, опростеното докладване, 
еднократните суми и единните ставки.

Or. fr

Изменение 165
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ ще предоставят отлична почва за 
изпробването на нови подходи за 
финансиране и управление на 
иновациите. Благодарение на 
експерименталния характер на ОЗИ и 
натрупания от тях опит EIT ще изготви 

ОЗИ ще предоставят отлична почва за 
изпробването на нови подходи за 
финансиране и управление на 
иновациите. Благодарение на 
експерименталния характер на ОЗИ и 
натрупания от тях опит EIT ще изготви 
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програма за опростяване на 
процедурите в ключови области, като 
договорните споразумения, опростеното 
докладване, еднократните суми и 
единните ставки.

програма за опростяване на 
процедурите в ключови области, като 
договорните споразумения, опростеното 
докладване, еднократните суми и 
единните ставки, за да се намали 
административната тежест за ОЗИ.

Or. en

Изменение 166
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.3 – параграф 6 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ще създаде в сътрудничество с 
Комисията и ОЗИ цялостна система за 
наблюдение: на приноса на EIT към 
„Хоризонт 2020“; на въздействието на 
EIT, оказвано чрез собствената му 
дейност или чрез провежданите от ОЗИ 
дейности; както и на резултатите на 
ОЗИ. EIT ще докладва за всички свои 
дейности по наблюдение в годишния 
доклад за дейността.

ще създаде в сътрудничество с 
Комисията и ОЗИ цялостна система за 
наблюдение: на приноса на EIT към 
„Хоризонт 2020“; на въздействието на 
EIT, оказвано чрез собствената му 
дейност или чрез провежданите от ОЗИ 
дейности; както и на резултатите на 
ОЗИ. EIT ще докладва за всички свои 
дейности по наблюдение в своя 
годишен доклад за дейността.

Or. en

(Във връзка с изменение 27; PE489.613v01-00)

Изменение 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като цяло моделът за управление на EIT 
е доказал възможностите си. Опитът от 
първоначалния период показва обаче, че 
могат да бъдат положени още повече 

Като цяло моделът за управление на EIT 
е доказал възможностите си. Опитът от 
първоначалния период показва обаче, че 
могат да бъдат положени още повече 
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усилия, за да се подобри ефективността 
на вземането на решения и на 
механизмите за изпълнение на EIT. 
Отношенията между управителния 
съвет на EIT, който отговаря за 
стратегическите решения, и централния 
офис на EIT, натоварен с изпълнението, 
трябва да бъдат по-ясно определени и 
рационализирани. Централният офис на 
EIT трябва да набележи ключовите 
области, в които EIT следва да осигури 
подкрепа на ОЗИ, като намери нужния 
баланс между подпомагането и 
наблюдението. На последно място е 
необходимо управителният съвет да 
гарантира в по-голяма степен, че 
стратегическите решения са достатъчно 
съобразени с опита, натрупан от ОЗИ и 
от останалите представители на сферата 
на иновациите.

усилия, за да се подобри ефективността 
на вземането на решения и на 
механизмите за изпълнение на EIT. 
Отношенията между управителния 
съвет на EIT, който отговаря за 
стратегическите решения, и централния 
офис на EIT, натоварен с изпълнението, 
трябва да бъдат по-ясно определени и 
рационализирани. Централният офис на 
EIT трябва да набележи ключовите 
области, в които EIT следва да осигури 
подкрепа на ОЗИ, като намери нужния 
баланс между подпомагането и 
наблюдението. На последно място е 
необходимо управителният съвет да 
гарантира в по-голяма степен, че 
стратегическите решения са достатъчно 
съобразени с опита, натрупан от ОЗИ и 
от останалите представители на сферата 
на иновациите. Стратегическата цел 
на EIT е да бъде нещо повече от „сбор 
от съставните си части“и затова 
следва да извършва координиране и 
сътрудничество с ОЗИ, за да 
гарантира, че ОЗИ създават 
взаимодействия и добавена стойност 
и че в екосистемата на EIT има 
множество партньори.

Or. en

Изменение 168
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 3 – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решаващи фактори в това отношение са 
броят на членовете, съставът и 
процедурите на управителния съвет. 
Принципът за независими членове, 
съчетан с ограничения брой избрани 
членове, представляващи общността на 
ОЗИ, е доказал целесъобразността си и 

Решаващи фактори в това отношение са 
броят на членовете, съставът и 
процедурите на управителния съвет. 
Принципът за независими членове, 
съчетан с ограничения брой избрани 
членове, представляващи общността на 
ОЗИ, е доказал целесъобразността си и 
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позволява събирането на експертни 
познания от всички области на 
триъгълника на знанието. 
Първоначалният модел с 18 избрани 
членове, към които неотдавна се 
присъединиха още четирима 
представители на ОЗИ, показа обаче, че 
не е идеален. Намаляването на състава 
на управителния съвет ще доведе до по-
резултатно вземане на решения и ще 
понижи административните разходи. В 
заключение, още по-голяма ефективност 
може да бъде постигната, ако 
управителният съвет на EIT отново се 
съсредоточи върху основната си роля, а 
именно предоставянето на 
стратегически насоки. Освен това 
съгласуваността с други инициативи на 
ЕС ще бъде допълнително укрепена 
чрез засилени консултации с 
Европейската комисия във връзка с 
тригодишната работна програма на EIT. 
Информацията за EIT и ОЗИ, 
съдържаща се в тригодишната работна 
програма на EIT, ще позволи да се 
направи оценка на останалите части на 
„Хоризонт 2020“ и да се гарантира 
взаимно допълване с тях, както и с 
други политики и инструменти на 
Съюза. Всички тези промени са 
включени в изменения регламент за EIT, 
който придружава СИП.

позволява събирането на експертни 
познания от всички области на 
триъгълника на знанието. В рамките на 
съвета следва да съществува добър 
баланс между членовете на 
заинтересованите страни в процеса 
на иновации, бизнеса, 
правителството и науката.
Първоначалният модел с 18 избрани 
членове, към които неотдавна се 
присъединиха още четирима 
представители на ОЗИ, показа обаче, че 
не е идеален. Намаляването на състава 
на управителния съвет ще доведе до по-
резултатно вземане на решения и ще 
понижи административните разходи. В 
заключение, още по-голяма ефективност 
може да бъде постигната, ако 
управителният съвет на EIT отново се 
съсредоточи върху основната си роля, а 
именно предоставянето на 
стратегически насоки. Освен това 
съгласуваността с други инициативи на 
ЕС ще бъде допълнително укрепена 
чрез засилени консултации с 
Европейската комисия във връзка с 
тригодишната работна програма на EIT. 
Информацията за EIT и ОЗИ, 
съдържаща се в тригодишната работна 
програма на EIT, ще позволи да се 
направи оценка на останалите части на 
„Хоризонт 2020“ и да се гарантира 
взаимно допълване с тях, както и с 
други политики и инструменти на 
Съюза. Всички тези промени са 
включени в изменения регламент за EIT, 
който придружава СИП.

Or. en

Изменение 169
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – част 3 – точка 3.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията на управителния съвет на 
EIT се изпълняват от централния офис 
на института под ръководството на 
директора, който носи отговорност за 
действията на EIT. По този начин 
централният офис отразява ангажимента 
на EIT и ОЗИ за постигането на 
резултати и играе ролята на движеща 
сила за опростяване на процедурите. 
Същевременно централният офис на EIT 
развива капацитет редовно да 
систематизира извлечените от ОЗИ 
поуки и да предоставя заключенията за 
ползване на останалите представители 
на сферата на иновациите. С течение на 
времето централният офис на EIT ще се 
превърне в ценен източник на добри 
практики и в истински експертен 
партньор за създателите на политики.

Решенията на управителния съвет на 
EIT се изпълняват от централния офис 
на института под ръководството на 
директора, който носи отговорност за 
действията на EIT пред Европейската 
комисия, Европейския парламент и 
Съвета. По този начин централният 
офис отразява ангажимента на EIT и 
ОЗИ за постигането на резултати и 
играе ролята на движеща сила за 
опростяване на процедурите. 
Същевременно централният офис на EIT 
развива капацитет редовно да 
систематизира извлечените от ОЗИ 
поуки и да предоставя заключенията за 
ползване на останалите представители 
на сферата на иновациите. С течение на 
времето централният офис на EIT ще се 
превърне в ценен източник на добри 
практики и в истински експертен 
партньор за създателите на политики.

Or. fr

Изменение 170
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – част 3 – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 
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на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 
насърчава обмена на информация и 
опит между отделните ОЗИ, улеснява 
връзките с институциите на ЕС и други 
ключови организации, като 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), или 
като се ангажира със специфични 
плуридисциплинарни въпроси, като 
консултации в областта на 
интелектуалната собственост, трансфер 
на технологии и знания, съпоставяне с 
най-добрите международни практики 
или провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ. 
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо 
значение да установят надеждни 
механизми за системно сътрудничество 
по плуридисциплинарни въпроси.

на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 
насърчава обмена на информация,
прозрачността и предоставянето на 
достъп до информация, като развива 
опита между отделните ОЗИ, улеснява 
връзките с институциите на ЕС и други 
ключови организации, като 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Също така ще може да се ангажира
със специфични плуридисциплинарни 
въпроси, като консултации в областта 
на правото на интелектуалната 
собственост и правота на 
конкурентоспособност, открити 
научни изследвания, съвместни 
научни изследвания, трансфер на 
технологии и знания, съпоставяне с най-
добрите международни практики или 
провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ.
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо 
значение да установят надеждни 
механизми за системно сътрудничество 
по плуридисциплинарни въпроси.

Or. fr

Изменение 171
Judith A. Merkies
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Предложение за решение
Приложение – част 3 – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 
на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 
насърчава обмена на информация и опит 
между отделните ОЗИ, улеснява 
връзките с институциите на ЕС и други 
ключови организации, като 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), или 
като се ангажира със специфични 
плуридисциплинарни въпроси, като 
консултации в областта на 
интелектуалната собственост, трансфер 
на технологии и знания, съпоставяне с 
най-добрите международни практики 
или провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ. 
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо 
значение да установят надеждни 
механизми за системно сътрудничество 

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 
на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи и 
предизвикателства са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 
насърчава свързването и обмена на 
информация и опит между отделните 
ОЗИ, улеснява връзките с институциите 
на ЕС и други ключови организации, 
като Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), или 
като се ангажира със специфични 
плуридисциплинарни въпроси, като 
консултации в областта на 
интелектуалната собственост, трансфер 
на технологии и знания, съпоставяне с 
най-добрите международни практики 
или провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ. 
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо 
значение да установят надеждни 
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по плуридисциплинарни въпроси. механизми за системно сътрудничество 
по плуридисциплинарни въпроси.

Or. en

Изменение 172
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – част 3 – точка 3.3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT също така ще проведе 
осведомителна кампания, насочена 
към университетите, местните 
общности и националните 
парламенти, като по този начин ще 
информира по-добре 
заинтересованите страни по 
веригата относно иновациите, което 
е от взаимен интерес за всички 
страни. В тази осведомителна 
кампания на преден план ще бъдат 
поставени действията на 
Европейския съюз чрез тези на EIT.

Or. fr

Изменение 173
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT разработи оригинален модел за 
финансиране, който се основава на 
общите силни страни и ресурси на 
съществуващи водещи организации; 
финансирането по линия на EIT действа 
като катализатор за стимулиране и 
обединяване на допълнителни 

EIT разработи оригинален модел за 
финансиране, който се основава на 
общите силни страни и ресурси на 
съществуващи водещи организации;
финансирането по линия на EIT действа 
като катализатор за стимулиране и 
обединяване на допълнителни 
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финансови средства от широк кръг 
публични и частни партньори. На тази 
основа EIT предоставя средно до 25 %
от общия размер на средствата за 
финансиране на ОЗИ, като най-малко 
75 % трябва да бъдат осигурени от 
източници извън EIT. Към тях спадат 
собствените приходи и средства на 
партньорите на ОЗИ, а така също 
публично финансиране на национално, 
регионално и европейско равнище, по-
специално — настоящите и бъдещите 
структурни фондове, както и рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации. В последния случай ОЗИ 
(или някои от техните партньори) 
кандидатстват за финансиране в 
съответствие със съответните правила 
на програмите и при равни условия с 
останалите кандидати. Финансовото 
участие на партньорите на ОЗИ не е 
изискване за съфинансиране на 
безвъзмездни средства в класическия 
смисъл, а по-скоро предварително 
условие за минимално участие на 
съществуващите организации и за 
поемане на финансов ангажимент от 
тяхна страна спрямо ОЗИ. Този подход 
„отдолу-нагоре“ гарантира силна 
ангажираност от страна на партньорите 
на ОЗИ, насърчава инвестициите и 
стимулира структурни и 
организационни промени сред 
партньорите на ОЗИ и извън тях. 
Опитът на първите ОЗИ показва, че 
промишленият сектор е финансово 
ангажиран с изпълнението на бизнес 
плановете на ОЗИ, както и че 
промишлените партньори осигуряват 
20 %—30 % от общия годишен бюджет 
на ОЗИ. Освен това ОЗИ успяха да 
привлекат и обединят допълнителни 
източници на национално финансиране, 
които иначе не биха били на 
разположение (така например 
правителството на Германия реши да 
повери управлението на 
образователната инициатива Software 

финансови средства от широк кръг 
публични и частни партньори. На тази 
основа EIT предоставя средно до 25 % 
от общия размер на средствата за 
финансиране на ОЗИ, като най-малко 
75 % трябва да бъдат осигурени от 
източници извън EIT. Към тях спадат 
собствените приходи и средства на 
партньорите на ОЗИ, а така също 
публично финансиране на национално, 
регионално и европейско равнище, по-
специално — настоящите и бъдещите 
структурни фондове, както и рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации. В последния случай ОЗИ 
(или някои от техните партньори) 
кандидатстват за финансиране в 
съответствие със съответните правила 
на програмите и при равни условия с 
останалите кандидати. Финансовото 
участие на партньорите на ОЗИ не е 
изискване за съфинансиране на 
безвъзмездни средства в класическия 
смисъл, а по-скоро предварително 
условие за минимално участие на 
съществуващите организации и за 
поемане на финансов ангажимент от
тяхна страна спрямо ОЗИ. Този подход 
„отдолу-нагоре“ гарантира силна 
ангажираност от страна на партньорите 
на ОЗИ, насърчава инвестициите и 
стимулира структурни и 
организационни промени сред 
партньорите на ОЗИ и извън тях. Следва 
обаче да не се изключва и изграждане 
„отгоре-надолу“, особено в 
инициативите в областта на 
научните изследвания, които вече се 
основават на подобен метод на 
изграждане. Опитът на първите ОЗИ 
показва, че промишленият сектор е 
финансово ангажиран с изпълнението 
на бизнес плановете на ОЗИ, както и че 
промишлените партньори осигуряват 
20 %—30 % от общия годишен бюджет 
на ОЗИ. Освен това ОЗИ успяха да 
привлекат и обединят допълнителни 
източници на национално финансиране, 
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Campus (Софтуерен университет) на 
ICT Labs, като за период от пет години ѝ 
предостави бюджет от 50 млн. EUR, 
осигурен както от публични, така и от 
частни източници).

които иначе не биха били на 
разположение (така например 
правителството на Германия реши да 
повери управлението на 
образователната инициатива Software 
Campus (Софтуерен университет) на 
ICT Labs, като за период от пет години й
предостави бюджет от 50 млн. EUR, 
осигурен както от публични, така и от 
частни източници).

Or. en

Обосновка

В случая на научноизследователски инициативи следва да не се изключва 
стратегическото изграждане „отгоре-надолу“ с обединяващата цел да се 
разработят съвременни методологии за изпитване без използване на животни, а и 
особено при научноизследователски инициативи, които вече са основани на подобно 
изграждане.

Изменение 174
Romana Jordan

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT разработи оригинален модел за 
финансиране, който се основава на 
общите силни страни и ресурси на 
съществуващи водещи организации; 
финансирането по линия на EIT действа 
като катализатор за стимулиране и 
обединяване на допълнителни 
финансови средства от широк кръг 
публични и частни партньори. На тази 
основа EIT предоставя средно до 25 % 
от общия размер на средствата за 
финансиране на ОЗИ, като най-малко 
75 % трябва да бъдат осигурени от 
източници извън EIT. Към тях спадат 
собствените приходи и средства на 
партньорите на ОЗИ, а така също 
публично финансиране на национално, 

EIT разработи оригинален модел за 
финансиране, който се основава на 
общите силни страни и ресурси на 
съществуващи водещи организации; 
финансирането по линия на EIT действа 
като катализатор за стимулиране и 
обединяване на допълнителни 
финансови средства от широк кръг 
публични и частни партньори. На тази 
основа EIT предоставя средно до 25 % 
от общия размер на средствата за 
финансиране на ОЗИ, като най-малко 
75 % трябва да бъдат осигурени от 
източници извън EIT. Към тях спадат 
собствените приходи и средства на 
партньорите на ОЗИ, а така също 
публично финансиране на национално, 
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регионално и европейско равнище, по-
специално — настоящите и бъдещите 
структурни фондове, както и рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации. В последния случай ОЗИ 
(или някои от техните партньори) 
кандидатстват за финансиране в 
съответствие със съответните правила 
на програмите и при равни условия с 
останалите кандидати. Финансовото 
участие на партньорите на ОЗИ не е 
изискване за „съфинансиране“ на 
безвъзмездни средства в класическия 
смисъл, а по-скоро предварително 
условие за минимално участие на 
съществуващите организации и за 
поемане на финансов ангажимент от
тяхна страна спрямо ОЗИ. Този подход 
„отдолу-нагоре“ гарантира силна 
ангажираност от страна на партньорите 
на ОЗИ, насърчава инвестициите и 
стимулира структурни и 
организационни промени сред 
партньорите на ОЗИ и извън тях. 
Опитът на първите ОЗИ показва, че 
промишленият сектор е финансово 
ангажиран с изпълнението на бизнес 
плановете на ОЗИ, както и че 
промишлените партньори осигуряват 
20 %—30 % от общия годишен бюджет 
на ОЗИ. Освен това ОЗИ успяха да 
привлекат и обединят допълнителни 
източници на национално финансиране, 
които иначе не биха били на 
разположение (така например 
правителството на Германия реши да 
повери управлението на 
образователната инициатива „Software 
Campus“ (Софтуерен университет) на 
„ICT Labs“, като за период от пет 
години ѝ предостави бюджет от 
50 млн. EUR, осигурен както от 
публични, така и от частни източници).

регионално и европейско равнище, по-
специално — настоящите и бъдещите 
структурни фондове, както и рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации. В последния случай ОЗИ 
(или някои от техните партньори) 
кандидатстват за финансиране в 
съответствие със съответните правила 
на програмите и при равни условия с 
останалите кандидати. Финансовото 
участие на партньорите на ОЗИ не е 
изискване за „съфинансиране“ на 
безвъзмездни средства в класическия 
смисъл, а по-скоро предварително 
условие за минимално участие на 
съществуващите организации и за 
поемане на финансов ангажимент от 
тяхна страна спрямо ОЗИ. Този подход 
„отдолу-нагоре“ гарантира силна 
ангажираност от страна на партньорите 
на ОЗИ, насърчава инвестициите и 
стимулира структурни и 
организационни промени сред 
партньорите на ОЗИ и извън тях. 
Въпреки това следва да не се изключва 
и подход „отгоре-надолу“, по-
специално в случая на инициативите 
в областта на научните изследвания, 
които вече се основават на подобен 
подход. Опитът на първите ОЗИ 
показва, че промишленият сектор е 
финансово ангажиран с изпълнението 
на бизнес плановете на ОЗИ, както и че 
промишлените партньори осигуряват 
20 %—30 % от общия годишен бюджет 
на ОЗИ. Освен това ОЗИ успяха да 
привлекат и обединят допълнителни 
източници на национално финансиране, 
които иначе не биха били на 
разположение (така например 
правителството на Германия реши да 
повери управлението на 
образователната инициатива „Software 
Campus“ (Софтуерен университет) на 
„ICT Labs“, като за период от пет 
години ѝ предостави бюджет от 
50 млн. EUR, осигурен както от 
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публични, така и от частни източници).

Or. sl

Изменение 175
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ преминават през различни етапи на 
развитие, за които е характерен 
различен общ бюджет, преди да 
достигнат нормален ритъм на работа. 
Капацитетът на ОЗИ за усвояване на 
средства е сравнително ограничен в 
самото начало, но се развива значително 
през следващите години.

ОЗИ преминават през различни етапи на 
развитие, за които е характерен 
различен общ бюджет, преди да 
достигнат нормален ритъм на работа. 
Капацитетът на ОЗИ за усвояване на 
средства е сравнително ограничен в 
самото начало, но се развива значително 
през следващите години. Въпреки това 
бизнес секторите могат много да се 
различават едни от други и да 
изискват различен подход. Някои ОЗИ 
се разрастват много и имат големи 
финансови нужди, докато други 
остават малки и се нуждаят от по-
малко финансиране. Поради това EIT 
следва да прилага индивидуален 
подход към ОЗИ и специфичните им 
финансови нужди.

Or. en

Изменение 176
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

След първоначалния двугодишен етап 
на създаване бюджетите на ОЗИ 
нарастват с бързи темпове и са в 

заличава се



PE492.619v01-00 106/146 AM\906377BG.doc

BG

състояние да привлекат значителни 
нови средства от съществуващи и 
нови партньори в относително 
кратък срок. За натрупване на 
достатъчна критична маса и 
постигане на въздействие на 
европейско равнище годишните 
бюджети на ОЗИ ще възлизат на 
250—450 млн. EUR при нормален 
ритъм на работа в зависимост от 
стратегията, партньорството и 
пазарния потенциал на всяка ОЗИ.

Or. en

Изменение 177
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки че няма да бъдат напълно 
финансово независими от EIT, ОЗИ 
ще бъдат насърчавани да достигнат 
устойчиво развитие в средносрочен 
план; т.е. да намалят зависимостта 
си от предоставяните от EIT 
финансови средства с цел по-
нататъшното им укрепване и 
разширяване. EIT ще продължи да 
предоставя финансови средства за 
някои дейности на ОЗИ с добавена 
стойност, по отношение на които 
инвестициите на EIT носят голяма 
възвръщаемост, като образование, 
създаване на собствен бизнес, 
съвместно ползване на материално-
техническа база, популяризиране и 
разпространение на резултатите.

заличава се

Or. en
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Изменение 178
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните нужди на EIT за периода 
2014 —2020 г. възлизат на 3,1 
млрд. EUR и се основават на три 
основни компонента: разходите, 
необходими за укрепване на 
съществуващите три ОЗИ, за 
постепенно създаване на нови ОЗИ,
съответно през 2014 г. и 2018 г., а така 
също за дейности за разпространение на 
резултатите, популяризиране и 
административни разходи.

Бюджетните нужди на EIT за периода 
2014—2020 г. възлизат на 3,1 млрд. EUR 
и се основават на три основни 
компонента: разходите, необходими за 
укрепване на съществуващите три ОЗИ, 
за постепенно създаване на нови ОЗИ, а 
така също за дейности за 
разпространение на резултатите, 
популяризиране и административни 
разходи.

Or. en

Изменение 179
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните нужди на EIT за периода 
2014 —2020 г. възлизат на 3,1
млрд. EUR и се основават на три 
основни компонента: разходите, 
необходими за укрепване на 
съществуващите три ОЗИ, за 
постепенно създаване на нови ОЗИ, 
съответно през 2014 г. и 2018 г., а така 
също за дейности за разпространение на 
резултатите, популяризиране и 
административни разходи.

Бюджетните нужди на EIT за периода 
2014—2020 г. възлизат на 1 млрд. EUR 
и се основават на три основни 
компонента: разходите, необходими за 
укрепване на съществуващите три ОЗИ, 
за постепенно създаване на нови ОЗИ, 
съответно през 2014 г. и 2018 г., а така 
също за дейности за разпространение на 
резултатите, популяризиране и 
административни разходи.

Or. en
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Изменение 180
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Близо 1,69 млрд. EUR(53,15 % от общия 
бюджет на EIT) са предвидени за 
финансиране на определените през 
2009 г. ОЗИ, които вече са в нормален 
ритъм на работа; 1,01 млрд. EUR 
(31,81 %) са предвидени за втората 
вълна от ОЗИ (които по това време 
ще са на етап създаване и развитие), а 
259,75 млн. EUR (8,16 %) — за ОЗИ,
които ще бъдат създадени при 
третата вълна.

Близо 53,15 % от общия бюджет на EIT 
са предвидени за финансиране на 
определените през 2009 г. ОЗИ, които 
вече са в нормален ритъм на работа; 
39,97 % са предвидени за създаване на
нови ОЗИ.

Or. en

Изменение 181
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Близо 1,69 млрд. EUR (53,15 % от 
общия бюджет на EIT) са предвидени за 
финансиране на определените през 
2009 г. ОЗИ, които вече са в нормален 
ритъм на работа; 1,01 млрд. EUR 
(31,81 %) са предвидени за втората 
вълна от ОЗИ (които по това време ще 
са на етап създаване и развитие), а 
259,75 млн. EUR (8,16 %) — за ОЗИ, 
които ще бъдат създадени при третата 
вълна.

1,69 млрд. EUR (53,15 % от общия 
бюджет на EIT) са предвидени за 
финансиране на определените през 
2009 г. ОЗИ, които вече са в нормален 
ритъм на работа; 1,01 млрд. EUR 
(31,81 %) са предвидени за втората 
вълна от ОЗИ (които по това време ще 
са на етап създаване и развитие), а 
259,75 млн. EUR (8,16 %) — за ОЗИ, 
които ще бъдат създадени при третата 
вълна.

Or. en

(Във връзка с изменение 30; PE489.613v01-00)
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Изменение 182
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Така предвиденият за периода 2014—
2020 г. бюджет на EIT за ОЗИ се 
равнява на 2,9 млрд. EUR (93,13 % от 
общия бюджет на EIT за периода 2014—
2020 г.). Очаква се посредством силния 
ефект на лоста от страна на EIT ОЗИ да 
привлекат допълнително 8,890 
млрд. EUR от други публични и частни 
източници.

Предвиденият за периода 2014—2020 г. 
бюджет на EIT за ОЗИ се равнява на 
2,9 млрд. EUR (93,13 % от общия 
бюджет на EIT за периода 2014—
2020 г.). Очаква се посредством силния 
ефект на лоста от страна на EIT ОЗИ да 
привлекат допълнително 8,890 
млрд. EUR от други публични и частни 
източници.

Or. en

(Във връзка с изменение 31; PE489.613v01-00)

Изменение 183
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще се включи също така в редица 
дейности за разпространение на 
резултатите и популяризиране, като 
например програмата за стипендианти 
на EIT, която значително ще засили 
въздействието от работата на института 
на територията на Европа. Освен това 
някои междусекторни услуги за 
подпомагане и наблюдение ще осигурят 
добавена стойност за дейностите на 
ОЗИ и ще повишат ефективността им. 
При изпълнението и разработването на 
тези дейности EIT ще трябва да следва 
стратегия, насочена към висок 
коефициент на ефективност, т.е. 
постигането на максимално въздействие 
посредством либерални механизми. 

EIT ще се включи също така в редица 
дейности за разпространение на 
резултатите и популяризиране, като 
например програмата за стипендианти 
на EIT, която значително ще засили 
въздействието от работата на института 
на територията на Европа. Освен това 
някои междусекторни услуги за 
подпомагане и наблюдение ще осигурят 
добавена стойност за дейностите на 
ОЗИ и ще повишат ефективността им. 
При изпълнението и разработването на 
тези дейности EIT ще трябва да следва 
стратегия, насочена към висок 
коефициент на ефективност, т.е. 
постигането на максимално въздействие 
посредством либерални механизми. 



PE492.619v01-00 110/146 AM\906377BG.doc

BG

Близо 141,76 млн. EUR (4,4 %) от 
бюджета на EIT са необходими за 
изпълнението на тези дейности.

141,76 млн. EUR (4,4 %) от бюджета на 
EIT са необходими за изпълнението на 
тези дейности.

Or. en

(Във връзка с изменение 32; PE489.613v01-00)

Обосновка

Бюджетът за основните дейности на EIT би бил недостатъчен, ако трябва 
прекомерна част от него да бъде разпределена за разходи по дейности на 
разпространение, популяризиране и администриране.

Изменение 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за решение
Приложение – част 4 – точка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото EIT има за задача да 
проучва нови модели за отворен достъп 
до иновации и опростяване на 
процедурите, това следва да се отрази в 
подхода му към администрацията. 
Централният офис на EIT трябва да се 
отличава със стройна организация, 
която прилага стратегически подход за 
използване на експертен опит винаги, 
когато това е необходимо, без да се 
създават излишно тежки и постоянни 
структури. Административните разходи, 
които включват разходите за 
необходимия персонал, а така също 
административните, инфраструктурните 
и оперативните разходи, с течение на 
времето няма да надвишават 2,4 % от 
бюджета на EIT. Част от 
административните разходи се поемат 
от Унгария, където е разположен 
централният офис, чрез предоставянето 
на безплатно офис пространство за 
дейността на института до края на 

EIT има за задача да проучва нови 
модели за отворен достъп до иновации и 
опростяване на процедурите. Това 
следва да се отрази в подхода му към 
администрацията. Централният офис на 
EIT трябва да се отличава със стройна 
организация, която прилага 
стратегически подход за използване на 
експертен опит винаги, когато това е 
необходимо, без да се създават излишно 
тежки и постоянни структури. 
Административните разходи, които 
включват разходите за необходимия 
персонал, а така също 
административните, инфраструктурните 
и оперативните разходи, с течение на 
времето няма да надвишават 2,4 % от 
бюджета на EIT. Част от 
административните разходи се поемат 
от Унгария, където е разположен 
централният офис, чрез предоставянето 
на безплатно офис пространство за 
дейността на института до края на 
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2030 г., както и чрез годишно 
финансово участие в размер на 1,5 
млн. EUR за разходи за персонал до 
края на 2015 г. На тази основа 
административните разходи 
следователно ще възлизат 
приблизително на 77 млн. EUR за 
периода 2014 — 2020 г.

2030 г., както и чрез годишно 
финансово участие в размер на 1,5 
млн. EUR за разходи за персонал до 
края на 2015 г. На тази основа 
административните разходи 
следователно ще възлизат 
приблизително на 77 млн. EUR за 
периода 2014 — 2020 г.

Or. en

(Във връзка с Изменение 33, PE489.613v01-00)

Обосновка

Споразумението между EIT и унгарското правителство е подписано през 2010 г., Реф. 
номер: 2010/CLXVI. Поради това споразумение част от административните разходи 
се поемат от Унгария, където е разположен централният офис, чрез предоставянето 
на безплатно офис пространство за дейността на института до края на 2030 г., 
както и чрез годишно финансово участие в размер на 1,5 млн. EUR за разходи за 
персонал до края на 2015 г.

Изменение 185
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационният фиш се заличава

Or. en

Изменение 186
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производство с добавена стойност Промишленост
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Or. fr

Обосновка

Предлага се тази общност на знанието и иновациите да обхване цялата 
промишленост, без да се ограничава до производствата с добавена стойност. 
Излишно е да се казва, че промишлеността е с добавена стойност и че разполага с 
важен производствен компонент.

Изменение 187
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 1 – част 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общност на знание и иновации (ОЗИ) в 
областта на производството с добавена 
стойност ще спомогне за 
изпълнението на приоритетите, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, за 
усъвършенстване на производството и 
преработката, както и на конкретната 
цел на програмата — „превръщането на 
днешните промишлени форми на 
производство в междуотраслови 
производствени и преработвателни 
технологии, които изискват по-
интензивно използване на знания и 
които са устойчиво развити и с ниски 
нива на въглеродни емисии, за 
създаването на иновативни продукти, 
процеси и услуги“.

Общност на знание и иновации (ОЗИ) в 
областта на промишлеността ще 
спомогне за изпълнението на 
приоритетите, набелязани в „Хоризонт 
2020“, за усъвършенстване на 
производството и преработката, както и 
на конкретната цел на програмата —
„превръщането на днешните 
промишлени форми на производство в 
междуотраслови производствени и 
преработвателни технологии, които 
изискват по-интензивно използване на 
знания и които са устойчиво развити и с 
ниски нива на въглеродни емисии, за 
създаването на иновативни продукти, 
процеси и услуги“.

Or. fr

Изменение 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 1 – част 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Общност на знание и иновации (ОЗИ) в 
областта на производството с добавена 
стойност ще спомогне за изпълнението 
на приоритетите, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, за усъвършенстване 
на производството и преработката, 
както и на конкретната цел на 
програмата — „превръщането на 
днешните промишлени форми на 
производство в междуотраслови 
производствени и преработвателни 
технологии, които изискват по-
интензивно използване на знания и 
които са устойчиво развити и с ниски 
нива на въглеродни емисии, за 
създаването на иновативни продукти, 
процеси и услуги“.

Общност на знание и иновации (ОЗИ) в 
областта на производството с добавена 
стойност ще спомогне за изпълнението 
на приоритетите, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, за усъвършенстване 
на производството и преработката, 
както и на конкретната цел на 
програмата — „превръщането на 
днешните промишлени форми на 
производство в междуотраслови 
производствени и преработвателни 
технологии, които изискват по-
интензивно използване на знания и 
които са устойчиво развити и с ниски 
нива на емисии, за създаването на 
иновативни продукти, процеси и 
услуги“.

Or. en

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Понятието „ниски нива на емисии“ се отнася до намаляването на всички 
замърсители във въздуха, създадени от различни отрасли, а не само на въглеродния 
диоксид или метана. Затова и е напълно обосновано изразът „ниски нива на 
въглеродни емисии“ да се промени на „ниски нива на емисии“, каквато е реалната цел 
на дейността, предложена в документа. Научните изследвания следва да са насочени 
към откриване на начини за елиминиране на всички парникови газове и други 
замърсители.

Изменение 189
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 1 – част 2 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Екодизайн
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Or. en

Изменение 190
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 1 – част 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общност на знанието и иновациите в 
областта на производството с добавена 
стойност би могла също така да играе 
много важна роля и да оказва голямо 
въздействие на регионално равнище: 
насърчаване на взаимосвързани 
регионални клъстери с трансфери и 
сътрудничество на местно равнище, 
развитие на квалификация в авангардни 
производствени технологии и 
разработване на високи постижения в 
производствените технологии — това 
биха могли да са основните мисии на 
ОЗИ на регионално ниво. В тази връзка 
специално внимание би могло да се 
отдели на по-силно засегнати райони 
със западащ производствен капацитет, 
както и на МСП.

Общност на знанието и иновациите в 
областта на промишлеността би могла 
също така да играе много важна роля и 
да оказва голямо въздействие на 
регионално равнище: насърчаване на 
взаимосвързани регионални клъстери с 
трансфери и сътрудничество на местно 
равнище, развитие на квалификация в 
авангардни производствени технологии 
и разработване на високи постижения в 
производствените технологии — това 
биха могли да са основните мисии на 
ОЗИ на регионално ниво. В тази връзка 
специално внимание би могло да се 
отдели на по-силно засегнати райони 
със западащ производствен капацитет, 
както и на МСП.

Or. fr

Изменение 191
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 2 – част 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС работи активно в тази област. 
Създаването на ОЗИ би допринесло за 
справяне с набелязаното в „Хоризонт 
2020“ обществено предизвикателство 
„продоволствена сигурност, устойчиво 

ЕС работи активно в тази област. 
Създаването на ОЗИ би допринесло за 
справяне с набелязаното в 
„Хоризонт 2020“ обществено 
предизвикателство „продоволствена
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земеделие и биоикономика“. По-
специално общността би си 
сътрудничила с предложеното 
европейско партньорство за иновации 
(EПИ) „Селскостопанска 
производителност и устойчивост“. 
Докато подобно партньорство ще 
постави ударението върху скъсяването 
на дистанцията между върховите 
постижения на 
научноизследователската дейност и 
практическите иновации, общност на 
знанието и иновациите би създала по-
специално взаимно допълване при 
образоването на ключови действащи 
лица, като предприемачите и 
потребителите. Необходима е 
координация и с инициативата за 
съвместно планиране „Селско 
стопанство, продоволствена сигурност и 
изменение на климата“, която ще 
обедини научноизследователските 
усилия на национално равнище, за да 
интегрира адаптирането към 
изменението на климата и смекчаването 
на последиците от него, както и 
продоволствената сигурност в селското 
стопанство, горското стопанство и 
земеползването. Европейският фонд за 
морско дело и рибарство ще насърчава 
устойчивото развитие в екологичен и 
обществен план на рибарството и 
аквакултурите, като по този начин 
подчертава нуждата от техническо 
развитие, съчетано с нови 
предприемачески умения в тези области 
в съответствие с промените в 
поведението на потребителите, и 
предоставя възможности за полезно 
взаимодействие. Възможна ще е 
координация и с наскоро лансираните 
инициативи за съвместно планиране 
„Здравословна храна за здравословен 
живот“ и „Обединяване на 
провежданите в Европа научни 
изследвания в областта на климата“, 
както и с европейските технологични 
платформи в сходни области (по-

сигурност, устойчиво земеделие, 
продуктивни морета и океани, и
биоикономика“. По-специално 
общността би си сътрудничила с 
предложеното европейско партньорство 
за иновации (EПИ) „Селскостопанска 
производителност и устойчивост“. 
Докато подобно партньорство ще 
постави ударението върху скъсяването 
на дистанцията между върховите 
постижения на 
научноизследователската дейност и 
практическите иновации, общност на 
знанието и иновациите би създала по-
специално взаимно допълване при 
образоването на ключови действащи 
лица, като предприемачите и 
потребителите. Необходима е 
координация и с инициативата за 
съвместно планиране „Селско 
стопанство, продоволствена сигурност и 
изменение на климата“, която ще 
обедини научноизследователските 
усилия на национално равнище, за да 
интегрира адаптирането към 
изменението на климата и смекчаването 
на последиците от него, както и 
продоволствената сигурност в селското 
стопанство, горското стопанство и 
земеползването. Европейският фонд за 
морско дело и рибарство ще насърчава 
устойчивото развитие в екологичен и 
обществен план на рибарството и 
аквакултурите, като по този начин 
подчертава нуждата от техническо 
развитие, съчетано с нови 
предприемачески умения в тези области 
в съответствие с промените в 
поведението на потребителите, и 
предоставя възможности за полезно 
взаимодействие. Възможна ще е 
координация и с наскоро лансираните 
инициативи за съвместно планиране 
„Здравословна храна за здравословен 
живот“ и „Обединяване на 
провежданите в Европа научни 
изследвания в областта на климата“, 
както и с европейските технологични 
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специално платформата „Храна за 
живот“) или многобройни проекти по 
линия на 7РП. По подобен начин 
общността ще осъществява връзки и с 
проектите по линия на Програмата за 
конкурентоспособност и иновации за 
възпроизвеждане на пазара на 
екологични иновации, в които храните и 
напитките са сред приоритетните 
области. Тези дейности ще продължат с 
„Хоризонт 2020“ във връзка с 
общественото предизвикателство 
„климат и ресурсна ефективност“.

платформи в сходни области (по-
специално платформата „Храна за 
живот“) или многобройни проекти по 
линия на 7РП. По подобен начин 
общността ще осъществява връзки и с 
проектите по линия на Програмата за 
конкурентоспособност и иновации за 
възпроизвеждане на пазара на 
екологични иновации, в които храните и 
напитките са сред приоритетните 
области. Тези дейности ще продължат с 
„Хоризонт 2020“ във връзка с 
общественото предизвикателство 
„климат и ресурсна ефективност“.

Or. en

Изменение 192
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационният фиш се заличава

Or. en

Изменение 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 3 – част 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В отговор на тези предизвикателства в 
„Хоризонт 2020“ беше набелязана целта 
„да се осигури по-добро здраве, 
качество на живот и общо 
благосъстояние за всички чрез 
осигуряването на подкрепа за 
научноизследователската и 

В отговор на тези предизвикателства в 
„Хоризонт 2020“ беше набелязана целта 
„да се осигури по-добро здраве, 
качество на живот и общо 
благосъстояние за всички чрез 
осигуряването на подкрепа за 
научноизследователската и 
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иновационната дейност. Тази дейност 
ще е съсредоточена върху 
поддържането и насърчаването на 
здравето през целия ни живот и 
профилактика на заболяванията; върху 
подобряването на нашата способност за 
излекуване, лечение и справяне с 
болестите и уврежданията; върху 
предоставянето на подкрепа за активен 
живот на възрастните хора; както и 
върху приноса към постигането на 
устойчиво развит и ефикасен сектор за 
предоставяне на грижи“.

иновационната дейност. Тази дейност 
ще е съсредоточена върху 
поддържането и насърчаването на 
здравето през целия ни живот и 
профилактика на заболяванията; върху 
подобряването на нашата способност за 
излекуване, лечение и справяне с 
болестите и уврежданията; върху 
предоставянето на подкрепа за активен 
живот на възрастните хора; както и 
върху приноса към постигането на 
устойчиво развит и ефикасен сектор за 
предоставяне на грижи“. В допълнение 
към това следва да се отдаде 
специално значение на местните 
услуги и на приспособяването на 
градовете и условията в тях към 
застаряващото население.

Or. en

Изменение 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 3 – част 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застаряващото население следва да 
бъде предмет на много проекти и 
политики, като разработването и 
подобряването на местни услуги и 
приспособяването на градските 
райони.

Or. en

Изменение 195
Vittorio Prodi

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 3 – част 2 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предизвикателствата, свързани със 
здравословния начин на живот, важат за 
цяла Европа. Отговорите, които могат 
да бъдат предоставени от ОЗИ, изискват 
интензивно сътрудничество между 
отлични мултидисциплинарни и 
многосекторни екипи с участници от 
всички страни на триъгълника на 
знанието (научни изследвания, 
предприятия и образование). 
Добавената стойност на ОЗИ ще се 
изразява в свързването на дейностите за 
иновации и висше образование с вече 
съществуващата отлична база за научни 
изследвания. По този начин общността 
ще наблегне по-специално върху 
учебните програми във висшето 
образование, развитието на нови умения 
(необходими например за 
разработването на технологии, както и 
за полагането на грижи за възрастните 
хора), засилването на 
предприемаческите аспекти с цел да 
насърчи работна сила с изявен 
предприемачески дух в тази област, и 
ще подкрепи разработването на нови 
продукти и услуги, като укрепи 
съществуващите вериги за създаване на 
стойност или дори създаде нови. 
Примерите за потенциални продукти и 
услуги, които биха могли да бъдат 
създадени чрез ОЗИ, надхвърлят 
рамките на технологичните приложения 
(например приложения, които 
обработват, кодират, стандартизират и 
тълкуват данните в области като рак и 
сърдечносъдови заболявания; или 
инструменти за оценка на риска и ранно 
откриване) и биха могли да доведат до 
социални иновации благодарение на 
нови идеи, които подобряват например 
управлението на начина на живот и на 
хранене, насърчават активния и 
независим живот в среда, съобразена с 
нуждите на възрастните хора, или 

Предизвикателствата, свързани със 
здравословния начин на живот, важат за 
цяла Европа. Отговорите, които могат 
да бъдат предоставени от ОЗИ, изискват 
интензивно сътрудничество между 
отлични мултидисциплинарни и 
многосекторни екипи с участници от 
всички страни на триъгълника на 
знанието (научни изследвания, 
предприятия и образование). 
Добавената стойност на ОЗИ ще се 
изразява в свързването на дейностите за 
иновации и висше образование с вече 
съществуващата отлична база за научни 
изследвания, напр. чрез разширяване 
на базирана на модели парадигма при 
изпитвания за безопасност и научни 
изследвания в областта на 
здравеопазването, усвояване на 
предимствата на иновативни нови 
инструменти за експериментиране и 
изчисляване, основани на човешката 
биология, които са по-предвидими и 
ефективни от традиционните 
животински модели. По този начин 
общността ще наблегне по-специално 
върху учебните програми във висшето 
образование, развитието на нови умения 
(необходими например за 
разработването на технологии, както и 
за полагането на грижи за възрастните 
хора), засилването на 
предприемаческите аспекти с цел да 
насърчи работна сила с изявен 
предприемачески дух в тази област, и 
ще подкрепи разработването на нови 
продукти и услуги, като укрепи 
съществуващите вериги за създаване на 
стойност или дори създаде нови. 
Примерите за потенциални продукти и 
услуги, които биха могли да бъдат 
създадени чрез ОЗИ, надхвърлят 
рамките на технологичните приложения 
(например приложения, които 
обработват, кодират, стандартизират и 
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поддържат икономически устойчиви 
системи за предоставяне на грижи.

тълкуват данните в области като рак и 
сърдечносъдови заболявания; или 
инструменти за оценка на риска и ранно 
откриване) и биха могли да доведат до 
социални иновации благодарение на 
нови идеи, които подобряват например 
управлението на начина на живот и на 
хранене, насърчават активния и 
независим живот в среда, съобразена с 
нуждите на възрастните хора, или 
поддържат икономически устойчиви 
системи за предоставяне на грижи.

Or. en

Обосновка

Младите научни изследователи следва да се обучават на методологии за научни 
изследвания, свързани с човека, за да се справят с предизвикателствата на ХXI век, 
свързани със здравословния начин на живот и застаряване и за да поставят ЕС 
начело на науката и технологиите.

Изменение 196
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационният фиш се заличава

Or. en

Изменение 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвременното общество е изцяло Съвременното общество е изцяло 
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зависимо от достъпа до суровини. 
Наличието на материали на достъпни 
цени е от решаващо значение за 
ефективното функциониране на 
икономиката на ЕС. Тройната 
комбинация обаче — намаляване на 
изчерпаемите природни ресурси, 
непрекъснато растящ брой на 
световното население и бързо 
покачващо се равнище на 
потреблението в развиващите се страни 
— оказва все по-голям натиск върху 
запасите от суровини и природни 
ресурси на планетата. Тези фактори са 
сред изтъкваните причини за 
прогнозираното увеличаване на 
потреблението на природни ресурси 
през следващите десетилетия.

зависимо от достъпа до суровини. 
Наличието на материали е от решаващо 
значение за ефективното 
функциониране на икономиката на ЕС. 
Тройната комбинация обаче —
намаляване на изчерпаемите природни 
ресурси, непрекъснато растящ брой на 
световното население и бързо 
покачващо се равнище на 
потреблението в развиващите се страни 
— оказва все по-голям натиск върху 
запасите от суровини и природни 
ресурси на планетата. Тези фактори са 
сред изтъкваните причини за 
прогнозираното увеличаване на 
потреблението на природни ресурси 
през следващите десетилетия.

Or. en

Изменение 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както бе подчертано в пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите и в 
„Хоризонт 2020“, трябва да се стремим 
да осигурим достъп до суровини и
наличието на суровини, необходими за 
европейската икономика и за 
удовлетворяване на нашето 
благосъстояние, като същевременно 
изградим икономика, която използва по-
ефективно ресурсите и която задоволява 
потребностите на непрекъснато 
увеличаващото се население в 
екологичните граници на планета с 
ограничени ресурси.

Както бе подчертано в пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите и в 
„Хоризонт 2020“, трябва да се стремим 
да осигурим достъп до суровини,
наличието и устойчивото 
потребление на суровини, необходими 
за европейската икономика и за 
удовлетворяване на нашето 
благосъстояние, като същевременно 
изградим икономика, която използва по-
ефективно ресурсите и която задоволява 
потребностите на непрекъснато 
увеличаващото се население в 
екологичните граници на планета с 
ограничени ресурси.
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Or. en

Изменение 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като синхронизира работата си с други 
дейности на ЕС, ОЗИ в тази област 
следва да се съсредоточи върху 
поощряването на платформа на знания и 
експертен опит в научното, 
техническото и практическото 
образование и научноизследователската 
дейност в следните области: устойчиво 
развит надземен, подземен и 
дълбоководен добив на полезни 
изкопаеми, управление на материалите, 
технологии за рециклиране, заместване 
на материали и геополитическа 
търговия със суровини. Подобна 
платформа ще играе ролята на 
посредник и централна точка за обмен 
на информация за европейските 
центрове за високи постижения по тези 
свързани теми и ще управлява 
научноизследователска програма от 
стратегическо значение за 
промишлеността на ЕС. Поради тази 
причина, както и за да се постигне 
максимален ефект от действията и да се 
избегне всякакво дублиране с дейности 
на ЕС, включително тези на ЕПИ в 
областта на суровините, ОЗИ ще 
предостави необходимите допълнителни 
знания и умения в областта на човешкия 
капитал (посредством напр. обучения, 
образование) за иновативни пилотни 
действия в областта на технологиите 
(например демонстрационни 
съоръжения) за земно и морско 
проучване, добив и преработката, 

Като синхронизира работата си с други 
дейности на ЕС, ОЗИ в тази област 
следва да се съсредоточи върху 
поощряването на платформа на знания и 
експертен опит в научното, 
техническото и практическото 
образование и научноизследователската 
дейност в следните области: устойчиво 
развит надземен, подземен и 
дълбоководен добив на полезни 
изкопаеми, добив на суровини в градски 
условия и от депа за отпадъци, 
управление на материалите, технологии 
за рециклиране, заместване на 
материали и открита търговия, както 
и световно управление на суровини. 
Подобна платформа ще играе ролята на 
посредник и централна точка за обмен 
на информация за европейските 
центрове за високи постижения по тези 
свързани теми и ще управлява 
научноизследователска програма от 
стратегическо значение за 
промишлеността на ЕС. Поради тази 
причина, както и за да се постигне 
максимален ефект от действията и да се 
избегне всякакво дублиране с дейности 
на ЕС, включително тези на ЕПИ в 
областта на суровините, ОЗИ ще 
предостави необходимите допълнителни 
знания и умения в областта на човешкия 
капитал (посредством напр. обучения, 
образование) за иновативни пилотни 
действия в областта на технологиите 
(например демонстрационни 
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събиране и рециклиране. В същото 
време общността би могла да включи 
цели, свързани с превръщането ѝ в 
пионер в технологиите, чрез 
създаването на пилотни схеми и 
системи за демонстрация на иновативни 
процеси и решения, включващи 
например използването на 
икономически изгодни и устойчиви 
алтернативни материали от 
стратегическо значение за ЕС. 
Впоследствие общността ще е в 
състояние да доведе до разширяване на 
съществуващите пазари и до 
създаването на нови пазари, най-вече в 
областта на устойчивите добив и 
преработка, управлението на материали, 
технологиите за рециклиране и 
заместването на материали. Ще е 
необходимо да са направи оценка на 
въздействието и да се разработят 
иновативни и икономически ефективни 
мерки за адаптиране към климатичните 
промени и предотвратяване на риска за 
особено уязвимите местообитания, като 
например Арктика.

съоръжения) за земно и морско 
проучване, добив и преработката, 
ефективно използване на ресурсите, 
събиране, рециклиране и заместване. В 
същото време общността би могла да 
включи цели, свързани с превръщането 
ѝ в пионер в технологиите, чрез 
създаването на пилотни схеми и 
системи за демонстрация на иновативни 
процеси и решения, включващи 
например използването на 
икономически изгодни и устойчиви 
алтернативни материали от 
стратегическо значение за ЕС. 
Впоследствие общността ще е в 
състояние да доведе до разширяване на 
съществуващите пазари и до 
създаването на нови пазари, най-вече в 
областта на устойчивите добив и 
преработка, управлението на материали 
чрез ефективно използване на 
ресурсите, технологиите за 
рециклиране и заместването на 
материали. Ще е необходимо да са 
направи оценка на въздействието и да се 
разработят иновативни и икономически 
ефективни мерки за адаптиране към 
климатичните промени и 
предотвратяване на риска за особено 
уязвимите местообитания, като 
например Арктика.

Or. en

Изменение 200
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като синхронизира работата си с други 
дейности на ЕС, ОЗИ в тази област 
следва да се съсредоточи върху 
поощряването на платформа на знания и 

Като синхронизира работата си с други 
дейности на ЕС, ОЗИ в тази област 
следва да се съсредоточи върху 
поощряването на платформа на знания и 
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експертен опит в научното, 
техническото и практическото 
образование и научноизследователската 
дейност в следните области: устойчиво 
развит надземен, подземен и 
дълбоководен добив на полезни 
изкопаеми, управление на материалите, 
технологии за рециклиране, заместване 
на материали и геополитическа
търговия със суровини. Подобна 
платформа ще играе ролята на 
посредник и централна точка за обмен 
на информация за европейските 
центрове за високи постижения по тези 
свързани теми и ще управлява 
научноизследователска програма от 
стратегическо значение за 
промишлеността на ЕС. Поради тази 
причина, както и за да се постигне 
максимален ефект от действията и да се 
избегне всякакво дублиране с дейности 
на ЕС, включително тези на ЕПИ в 
областта на суровините, ОЗИ ще
предостави необходимите допълнителни 
знания и умения в областта на човешкия 
капитал (посредством напр. обучения, 
образование) за иновативни пилотни 
действия в областта на технологиите 
(например демонстрационни 
съоръжения) за земно и морско 
проучване, добив и преработката, 
събиране и рециклиране. В същото 
време общността би могла да включи 
цели, свързани с превръщането ѝ в 
пионер в технологиите, чрез 
създаването на пилотни схеми и 
системи за демонстрация на иновативни 
процеси и решения, включващи 
например използването на 
икономически изгодни и устойчиви 
алтернативни материали от 
стратегическо значение за ЕС. 
Впоследствие общността ще е в 
състояние да доведе до разширяване на 
съществуващите пазари и до 
създаването на нови пазари, най-вече в 
областта на устойчивите добив и 
преработка, управлението на материали, 

експертен опит в научното, 
техническото и практическото 
образование и научноизследователската 
дейност в следните области: устойчиво 
развит надземен, подземен и 
дълбоководен добив на полезни 
изкопаеми и добив в градски условия, 
управление на материалите, технологии 
за рециклиране, заместване на 
материали и геополитическа търговия 
със суровини. Подобна платформа ще 
играе ролята на посредник и централна 
точка за обмен на информация за 
европейските центрове за високи 
постижения по тези свързани теми и ще 
управлява научноизследователска 
програма от стратегическо значение за 
промишлеността на ЕС. Поради тази 
причина, както и за да се постигне 
максимален ефект от действията и да се 
избегне всякакво дублиране с дейности 
на ЕС, включително тези на ЕПИ в 
областта на суровините, ОЗИ ще 
предостави необходимите допълнителни 
знания и умения в областта на човешкия 
капитал (посредством напр. обучения, 
образование) за иновативни пилотни 
действия в областта на технологиите 
(например демонстрационни 
съоръжения) за земно и морско 
проучване, добив и преработката, 
събиране и рециклиране. В същото 
време общността би могла да включи 
цели, свързани с превръщането ѝ в 
пионер в технологиите, чрез 
създаването на пилотни схеми и 
системи за демонстрация на иновативни 
процеси и решения, включващи 
например използването на 
икономически изгодни и устойчиви 
алтернативни материали от 
стратегическо значение за ЕС. 
Впоследствие общността ще е в 
състояние да доведе до разширяване на 
съществуващите пазари и до 
създаването на нови пазари, най-вече в 
областта на устойчивите добив и 
преработка, управлението на материали, 
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технологиите за рециклиране и 
заместването на материали. Ще е 
необходимо да са направи оценка на 
въздействието и да се разработят 
иновативни и икономически ефективни 
мерки за адаптиране към климатичните 
промени и предотвратяване на риска за 
особено уязвимите местообитания, като 
например Арктика.

технологиите за рециклиране и 
заместването на материали. Ще е 
необходимо да са направи оценка на 
въздействието и да се разработят 
иновативни и икономически ефективни 
мерки за адаптиране към климатичните 
промени и предотвратяване на риска за 
особено уязвимите местообитания, като 
например Арктика.

Or. en

Изменение 201
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EС счита тази приоритетна област за 
едно от големите предизвикателства. 
ОЗИ би допринесла за „Хоризонт 2020“, 
а именно за справяне с общественото 
предизвикателство, свързано с 
доставката на суровини и ресурсната 
ефективност. Тя би допринесла за 
предложената ЕПИ в областта на 
суровините. ЕПИ в областта на 
суровините ще осигури цялостни рамки, 
улесняващи съгласуваност и полезни 
взаимодействия между съществуващи 
инструменти и политики в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
насочени към търсенето и предлагането 
в тази област. Тези рамки ще обхващат 
съсредоточени върху технологиите 
дейности, както и определянето на 
рамковите условия и най-добрите 
практики по проблеми на политиката, 
нормативната уредба или 
стандартизацията, които дават 
отражение върху иновациите в даден 
сектор или предизвикателство. ОЗИ в 
тази област би изиграла допълваща роля 
посредством образоването на ключови 

EС счита тази приоритетна област за 
едно от големите предизвикателства. 
ОЗИ би допринесла за „Хоризонт 2020“, 
а именно за справяне с общественото 
предизвикателство, свързано с 
устойчивата доставка на суровини и 
ресурсната ефективност. Тя би 
допринесла за предложената ЕПИ в 
областта на суровините. ЕПИ в областта 
на суровините ще осигури цялостни 
рамки, улесняващи съгласуваност и 
полезни взаимодействия между 
съществуващи инструменти и политики 
в областта на научните изследвания и 
иновациите, насочени към търсенето и 
предлагането в тази област. Тези рамки 
ще обхващат съсредоточени върху 
технологиите дейности, както и 
определянето на рамковите условия и 
най-добрите практики по проблеми на 
политиката, нормативната уредба или 
стандартизацията, които дават 
отражение върху иновациите в даден 
сектор или предизвикателство. ОЗИ в 
тази област би изиграла допълваща роля 
посредством образоването на ключови 
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действащи лица, но също така 
посредством предоставянето на 
уникална структурирана мрежа от 
специалисти. Тя би предоставила 
солидна основа за предоставянето на 
подкрепа на други свързани с 
иновациите действия, които ще бъдат 
проведени в рамките на ЕПИ и чийто 
успех зависи най-вече от човешкия 
капитал. Общността ще се намира също 
така в добра позиция за предоставянето 
на подкрепа на ЕПИ при определянето 
на рамковите условия и най-добрите 
практики по проблеми на политиката, 
нормативната уредба или 
стандартизацията, които дават 
отражение върху сектора. ОЗИ би 
разчитала също така до голяма степен и 
би се възползвала от резултатите на 
занимаващите се с тази тема 
многобройни научноизследователски 
проекти по Седмата рамкова програма, 
по-специално проектите, финансирани в 
рамките на темите „Нанонауки, 
нанотехнологии, материали и нови 
производствени технологии“ и „Околна 
среда“.

действащи лица, но също така 
посредством предоставянето на 
уникална структурирана мрежа от 
специалисти. Тя би предоставила 
солидна основа за предоставянето на 
подкрепа на други свързани с 
иновациите действия, които ще бъдат 
проведени в рамките на ЕПИ и чийто 
успех зависи най-вече от човешкия 
капитал. Общността ще се намира също 
така в добра позиция за предоставянето 
на подкрепа на ЕПИ при определянето 
на рамковите условия и най-добрите 
практики по проблеми на политиката, 
нормативната уредба или 
стандартизацията, които дават 
отражение върху сектора. ОЗИ би 
разчитала също така до голяма степен и 
би се възползвала от резултатите на 
занимаващите се с тази тема 
многобройни научноизследователски 
проекти по Седмата рамкова програма, 
по-специално проектите, финансирани в 
рамките на темите „Нанонауки, 
нанотехнологии, материали и нови 
производствени технологии“ и „Околна 
среда“.

Or. en

Изменение 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към това ще се търсят 
полезни взаимодействия с 
Европейската мрежа за компетенции 
в областта на редкоземните 
елементи, предназначена за особено 
важните суровини, наричани 
редкоземни елементи. 
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Международното сътрудничество в 
областта на суровините, като 
например тристранното 
сътрудничество между ЕС, Япония и 
САЩ в областта на научните 
изследвания и развойната дейност, 
също е от голямо значение, както и 
работата на Международната 
комисия за ресурсите, и следва да 
бъдат взети под внимание в тази 
ОЗИ.

Or. en

Изменение 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ в тази област би допълвала 
посочените дейности, тъй като ще се 
съсредоточи върху 
трансдисциплинарните аспекти на 
триъгълника на знанието и ще обръща 
специално внимание на иновативните 
продукти и услуги, както и на 
образованието, възпитаващо в 
предприемачески дух.

ОЗИ в тази област би се стремила да 
допълва и полезно да взаимодейства с 
тези дейности и следва да се 
съсредоточи върху 
трансдисциплинарните аспекти на 
триъгълника на знанието и ще обръща 
специално внимание на иновативните 
продукти и услуги, както и на 
образованието, възпитаващо в 
предприемачески дух.

Or. en

Изменение 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 4 – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

· Общността е насочена към голямо 
икономическо и обществено 
предизвикателство, пред което е 
изправена Европа (необходимостта от 
разработване на новаторски решения за 
икономически ефективно, 
нисковъглеродно и екологосъобразно 
проучване, добив, преработка и 
рециклиране на суровини) и допринася 
за изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и набелязаните в нея цели по 
отношение на климата и енергията, 
трудовата заетост, иновациите и 
образованието.

· Общността е насочена към голямо 
икономическо и обществено 
предизвикателство, пред което е 
изправена Европа (необходимостта от 
разработване на новаторски решения за 
икономически ефективно, 
нисковъглеродно и екологосъобразно 
проучване, добив, преработка, 
използване, повторно използване и 
рециклиране на суровини) и допринася 
за изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и набелязаните в нея цели по 
отношение на климата и енергията, 
трудовата заетост, иновациите и 
образованието.

Or. en

Изменение 205
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 4 – част 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Тя е в състояние да привлече 
инвестиции от страна на предприятията 
и предлага възможности за различни 
нови продукти и услуги, най-вече за 
устойчив добив и преработка, 
управление на материали, технологии за 
рециклиране и заместване на суровини и 
материали.

· Тя е в състояние да привлече 
инвестиции от страна на предприятията 
и предлага възможности за различни 
нови продукти и услуги, най-вече за 
устойчив добив и преработка, 
управление на материали, технологии за 
рециклиране и добив в градска среда, и 
заместване на суровини и материали.

Or. en

Изменение 206
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационният фиш се заличава

Or. en

Изменение 207
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 5 – част 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО заличава се
Едно от основните 
предизвикателства, което трябва да 
бъде разгледано в рамките на 
„Хоризонт 2020“, е необходимостта 
от насърчаване на сигурни европейски 
общества на фона на нарастващата 
глобална взаимозависимост и прехода 
към цифрови общества.
Днешните общества са изправени 
пред сериозни предизвикателства по 
отношение на сигурността, които 
стават все по-мащабни и сложни. 
Тези предизвикателства се дължат 
на настъпващите промени — от 
организираната престъпност и 
тероризма до трансграничната 
незаконна дейност, природните 
катаклизми и причинените от човека 
бедствия, които застрашават и 
подкопават изконните принципи на 
нашите общества. Освен това 
кибератаките и нарушенията на 
неприкосновеността на личния 
живот са заплаха за цялостното 
функциониране на интернет, както и 
за всички предлагани в мрежата 
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услуги. В подкрепа на политиките на 
ЕС за справяне с тези 
предизвикателства, е необходимо да 
се предприемат действия за 
осигуряването на иновации в сектора 
на сигурността. Необходимо е да се 
вземат по-специално мерки за 
извличане на максимална полза от 
възможностите, които предлагат 
информационните и 
комуникационните технологии и 
свързаните с тях услуги, за справяне с 
предизвикателствата в сферата на 
сигурността. Целта е да се запълнят 
пропуските по отношение на 
сигурността в Европа чрез 
разработването и внедряването на 
иновативни, основани на ИКТ, 
решения, които са предназначени за 
борба с тежката и организираната 
престъпност (включително 
престъпленията в кибернетичното 
пространство) и тероризма, а също 
така за предотвратяването и 
смекчаването им, както и за 
укрепване на управлението на 
външните ни сухопътни и морски 
граници и постигането на 
устойчивост на природни 
катаклизми и причинени от човека 
бедствия, като горски пожари, 
земетресения, наводнения и урагани. 
Тази цел ще включва и 
разработването на информационни и 
комуникационни технологии, 
устройства и услуги за 
предотвратяване и управление на 
кибератаки и сривове в 
инфраструктурите на ИКТ, както и 
за възстановяване след тях, за да се 
повиши доверието и сигурността в 
интернет, както и за да се осигури 
защита на неприкосновеността на 
личния живот, самоличността и 
личните данни. Като приоритет, 
засягащ различни политики, тези 
цели трябва да бъдат постигнати 
при зачитане на етичните граници, 
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неприкосновеността на личния 
живот и основните права на 
гражданите.

Or. en

Изменение 208
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 5 – част 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно от основните 
предизвикателства, което трябва да 
бъде разгледано в рамките на 
„Хоризонт 2020“, е необходимостта 
от насърчаване на сигурни европейски 
общества на фона на нарастващата 
глобална взаимозависимост и прехода 
към цифрови общества.

заличава се

Or. en

Изменение 209
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 5 – част 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Днешните общества са изправени 
пред сериозни предизвикателства по 
отношение на сигурността, които 
стават все по-мащабни и сложни. 
Тези предизвикателства се дължат 
на настъпващите промени — от 
организираната престъпност и 
тероризма до трансграничната 
незаконна дейност, природните 

заличава се
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катаклизми и причинените от човека 
бедствия, които застрашават и 
подкопават изконните принципи на 
нашите общества. Освен това 
кибератаките и нарушенията на 
неприкосновеността на личния 
живот са заплаха за цялостното 
функциониране на интернет, както и 
за всички предлагани в мрежата 
услуги. В подкрепа на политиките на 
ЕС за справяне с тези 
предизвикателства, е необходимо да 
се предприемат действия за 
осигуряването на иновации в сектора 
на сигурността. Необходимо е да се 
вземат по-специално мерки за 
извличане на максимална полза от 
възможностите, които предлагат 
информационните и 
комуникационните технологии и 
свързаните с тях услуги, за справяне с 
предизвикателствата в сферата на 
сигурността. Целта е да се запълнят 
пропуските по отношение на 
сигурността в Европа чрез 
разработването и внедряването на 
иновативни, основани на ИКТ, 
решения, които са предназначени за 
борба с тежката и организираната 
престъпност (включително 
престъпленията в кибернетичното 
пространство) и тероризма, а също 
така за предотвратяването и 
смекчаването им, както и за 
укрепване на управлението на 
външните ни сухопътни и морски 
граници и постигането на 
устойчивост на природни 
катаклизми и причинени от човека 
бедствия, като горски пожари, 
земетресения, наводнения и урагани. 
Тази цел ще включва и 
разработването на информационни и 
комуникационни технологии, 
устройства и услуги за 
предотвратяване и управление на 
кибератаки и сривове в 
инфраструктурите на ИКТ, както и 
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за възстановяване след тях, за да се 
повиши доверието и сигурността в 
интернет, както и за да се осигури 
защита на неприкосновеността на 
личния живот, самоличността и 
личните данни. Като приоритет, 
засягащ различни политики, тези 
цели трябва да бъдат постигнати 
при зачитане на етичните граници, 
неприкосновеността на личния 
живот и основните права на 
гражданите.

Or. en

Изменение 210
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 5 – част 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част 2 се заличава

Or. en

Изменение 211
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 5 – част 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ПОЛЕЗНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
ДОПЪЛВАНЕ СЪС 
СЪЩЕСТВУВАЩИ ИНИЦИАТИВИ

заличава се

Общност на знанието и иновациите, 
като описаната по-горе, би допълвала 
редица други инициативи на ЕС в 
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тази тематична област.
ОЗИ в областта на интелигентните 
и сигурни общества ще допринесе за 
изпълнението на набелязаните в 
„Хоризонт 2020“ цели. Тя ще се опира 
на резултатите от многобройните 
научноизследователски проекти по 
линия на рамковата програма, които 
се занимават с тази тема — по-
специално проектите, финансирани в 
рамките на сигурността, доверието в 
ИКТ и сигурността, бъдещия 
интернет и социално-
икономическите и хуманитарните 
науки. Тя ще вземе предвид 
съответните дейности на 
Съвместния изследователски център 
(JRC).
Общността ще съгласува дейността 
си и с работата на съответните 
агенции на ЕС, като например Frontex 
(гранична сигурност), Европол (борба 
срещу тежката международна 
престъпност и тероризма), ENISA 
(мрежова и информационна 
сигурност) и CEPOL (Европейски 
полицейски колеж).
ОЗИ в тази област би допълвала 
посочените дейности, тъй като ще 
наблегне върху 
интердисциплинарните аспекти на 
триъгълника на знанието и ще 
обръща специално внимание на 
иновативни продукти и услуги, както 
и на образование, възпитаващо 
предприемачески дух.

Or. en

Изменение 212
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 5 – част 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За справяне с описаните по-горе 
предизвикателства най-подходяща би 
била общност на знанието и 
иновациите, чиято работа се 
съсредоточава върху ролята на ИКТ 
за създаването на иновации за сигурни 
общества и която отделя специално 
внимание на промените в 
образованието в тази област. Тя 
отговаря също така на критериите
за избор на теми за ОЗИ, предложени
в СИП:
· Общността е насочена към справяне 
с голямо икономическо и обществено 
предизвикателство (необходимостта 
от запълване на пропуските по 
отношение на сигурността и 
предотвратяване на заплахите за 
сигурността, като същевременно се 
интегрират обществените аспекти) 
и допринася за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“ и 
набелязаните в нея цели по 
отношение на трудовата заетост, 
иновациите, образованието и 
социалното приобщаване.
· Задачите на ОЗИ са в съответствие 
с набелязаните в „Хоризонт 2020“ 
приоритети и се допълват с други 
дейности на ЕС в тази област.
· Тя е в състояние да привлече 
инвестиции и дългосрочни 
ангажименти от страна на 
предприятията и предлага 
възможности за различни нови 
продукти и услуги.
· Тя създава устойчиво и системно 
въздействие, което се измерва с броя 
на обучените нови предприемачи, 
както и с броя на новите технологии 
и новите бизнес проекти. Тя ще 
насърчава нови технологични 

заличава се
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разработки и социалните иновации.
· Тя ще разполага със солидна база за 
научноизследователска дейност и ще 
обедини представители на 
академичната и 
научноизследователската сфера, 
които иначе не биха работили заедно, 
за да разработят нови знания, 
концепции, бизнес модели, подходи и 
стратегии за справяне с 
предизвикателствата, свързани със 
сигурността на обществата.
· Тя допринася за преодоляване на 
съществуващата в момента 
разпокъсаност и разделение, с които 
се сблъсква секторът на 
територията на Европа.
· Тя прилага системен подход и поради 
това изисква работа на 
трансдисциплинарно равнище, която 
включва различни области на 
познанието, като ИКТ, социално-
икономически и хуманитарни науки, 
гражданска защита, здравеопазване, 
транспорт и енергетика.

Or. en

Изменение 213
Giles Chichester

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационният фиш се заличава

Or. en

Изменение 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella
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Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градска мобилност Градска мобилност, интелигентно и 
устойчиво развитие

Or. en

Изменение 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Темата за интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт бе определена като едно от 
основните обществени 
предизвикателства, на които ще се 
търси отговор в рамките на „Хоризонт 
2020“. В Бялата книга за транспорта за 
2011 г. също се подчертава колко е 
важно предприемането на действия в 
тази област през следващото 
десетилетие. Градската мобилност е 
задача, която се свързва със сериозни 
предизвикателства. Тя засяга редица 
теми, като транспорт (в т.ч. нови 
понятия във връзка с мобилността; 
организация на транспорта; логистика; 
безопасност и сигурност на 
транспортните системи), екологични 
въпроси (намаляване на емисиите на 
парникови газове, замърсяване на 
въздуха и шум), градоустройство (нови 
концепции за доближаване на 
местоработата до местоживеенето), и 
оказва значимо икономическо и 
социално въздействие (създаване на 
нови предприятия, заетост, социално 
приобщаване, стратегии в областта на 

Темата за интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт бе определена като едно от 
основните обществени 
предизвикателства, на които ще се 
търси отговор в рамките на „Хоризонт 
2020“. В Бялата книга за транспорта за 
2011 г. също се подчертава колко е 
важно предприемането на действия в 
тази област през следващото 
десетилетие. Градската мобилност е 
задача, която се свързва със сериозни 
предизвикателства. Към нея следва да 
се подходи с един наистина 
интегриран и цялостен подход, като 
изрично се вземе под внимание 
взаимодействието с останалите 
теми в пространствен контекст. Тя
засяга редица теми, като транспорт (в 
т.ч. нови понятия във връзка с 
мобилността; организация на 
транспорта; логистика; безопасност и 
сигурност на транспортните системи), 
екологични въпроси (намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
замърсяване на въздуха и шум), 
градоустройство, градски и природен 
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жилищното настаняване и географското 
положение). Основната цел е да се 
подобри качеството на живот на 
европейските граждани, все по-голям 
брой от които живеят в големи градски 
агломерации, в които се формира 
основният дял от европейския 
икономически продукт.13

пейзаж (нови концепции за 
доближаване на местоработата до 
местоживеенето), културно 
наследство, и оказва значимо 
икономическо и социално въздействие 
(създаване на нови предприятия, 
заетост, социално приобщаване, 
стратегии в областта на жилищното 
настаняване и географското положение). 
Основната цел е да се подобри 
качеството на живот на европейските 
граждани, все по-голям брой от които 
живеят в големи градски агломерации, в 
които се формира основният дял от 
европейския икономически продукт.13

Or. en

Изменение 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 1 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като градовете и градската 
мобилност принадлежат към сложна 
система, изградена от различни 
променливи, тази ОЗИ трябва да се 
интегрира с територия, демография, 
социално приобщаване, икономическа 
динамика, търговия и с 
приспособяване, възстановяване и 
съхраняване на изградените и 
историческите ресурси. 
Триъгълникът на знанието ще бъде 
съгласуван само ако това правило бъде 
спазено.

Or. en

Изменение 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на общност на знание и 
иновации (ОЗИ) по отношение на 
градската мобилност ще бъде да 
осигури по-екологосъобразна, по-
приобщаваща, по-безопасна и по-
интелигентна система за градска 
мобилност.

Основната цел на общност на знание и 
иновации (ОЗИ) по отношение на 
градската мобилност и 
интелигентното и устойчиво 
развитие ще бъде да осигури по-
екологосъобразна, по-приобщаваща, по-
безопасна и по-интелигентна система за 
градска мобилност.

Or. en

Изменение 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както бе очертано по-горе, темата е 
особено значима от гледна точка на 
обществото и обществената политика. 
Тя е изключително важна и от 
социално-икономическа гледна точка, 
тъй като засяга икономически сектори с 
голямо значение за БВП и за трудовата 
заетост, като автомобилостроенето или 
строителството. Градската мобилност 
освен това е свързана със стратегиите за 
опазване на околната среда и 
представлява неразделна част от 
политиките в областта на социалното 
приобщаване, географското положение, 
жилищното настаняване и
оформлението на градската среда.

Както бе очертано по-горе, темата е 
особено значима от гледна точка на 
обществото и обществената политика. 
Тя е изключително важна и от 
социално-икономическа гледна точка, 
тъй като засяга икономически сектори с 
голямо значение за БВП и за трудовата 
заетост, като автомобилостроенето или 
строителството. Градската мобилност 
освен това е свързана със стратегиите за 
опазване на околната среда и 
представлява неразделна част от 
политиките в областта на социалното 
приобщаване, географското положение, 
жилищното настаняване, оформлението 
на градската среда и съживяването на 
исторически центрове.

Or. en
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Изменение 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ в областта на градската мобилност 
едновременно съответства на 
приоритетите, определени по 
„Хоризонт 2020“, и на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за постигане 
на по-интелигентно, по-устойчиво, 
нисковъглеродно и приобщаващо 
градско развитие. ОЗИ в тази тематична 
област би могла да допринесе за всяка 
от целите на стратегията „Европа 2020“, 
например чрез насърчаването на 
решения, съобразени с изискванията за 
опазване на околната среда, 
интелигентни ИКТ системи за 
управление на трафика и предоставяне 
на по-ефикасни и достъпни транспортни 
услуги.

ОЗИ в областта на градската мобилност 
и интелигентното и устойчиво 
развитие едновременно съответства на 
приоритетите, определени по 
„Хоризонт 2020“, и на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за постигане 
на по-интелигентно, по-устойчиво, 
нисковъглеродно и приобщаващо 
градско развитие. ОЗИ в тази тематична 
област би могла да допринесе за всяка 
от целите на стратегията „Европа 2020“, 
например чрез насърчаването на 
решения, съобразени с изискванията за 
опазване на околната среда, 
интелигентни ИКТ системи за 
управление на трафика и предоставяне 
на по-ефикасни и достъпни транспортни 
услуги.

Or. en

Изменение 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ в областта на градската мобилност 
едновременно съответства на 
приоритетите, определени по 
„Хоризонт 2020“, и на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за постигане 
на по-интелигентно, по-устойчиво, 
нисковъглеродно и приобщаващо 

ОЗИ в областта на градската мобилност 
и интелигентното и устойчиво 
развитие едновременно съответства на 
приоритетите, определени по 
„Хоризонт 2020“, и на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за постигане 
на по-интелигентно, по-устойчиво, 
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градско развитие. ОЗИ в тази тематична 
област би могла да допринесе за всяка 
от целите на стратегията „Европа 2020“, 
например чрез насърчаването на 
решения, съобразени с изискванията за 
опазване на околната среда, 
интелигентни ИКТ системи за 
управление на трафика и предоставяне 
на по-ефикасни и достъпни транспортни 
услуги.

нисковъглеродно и приобщаващо 
градско развитие. ОЗИ в тази тематична 
област би могла да допринесе за всяка 
от целите на стратегията „Европа 2020“, 
например чрез насърчаването на 
решения, съобразени с изискванията за 
опазване на околната среда, 
интелигентни ИКТ системи за 
управление на трафика и предоставяне 
на по-ефикасни и достъпни транспортни 
услуги.

Or. en

Изменение 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – точка 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като градската мобилност по 
същество има характер на система, ОЗИ 
в тази област би могла да предложи 
много възможности за иновации по 
веригата на иновациите, като например 
разработването на мултимодални 
транспортни системи, както и по-
интелигентни и по-трайни транспортни 
решения.

Градската мобилност и достъпността 
по същество имат характер на система.
За сложния характер на градовете, 
съгласуваността на триъгълника на 
знанието и изпълнението на проекти 
на място е необходим интегрален 
подход. ОЗИ в тази основна област би 
могла да предложи много възможности 
за иновации по веригата на иновациите, 
като например разработването на 
мултимодални транспортни системи, 
както и по-интелигентни и по-трайни 
транспортни решения.

Or. en

Изменение 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 2 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ в областта на градската мобилност 
би могла да се опре на солидна 
технологична и промишлена база и да 
предложи потенциал за нови продукти и 
услуги, по-специално в сферата на 
устойчивото планиране и 
екоиндустриите.

ОЗИ в областта на градската мобилност 
и интелигентното и устойчиво 
развитие би могла да се опре на 
солидна технологична и промишлена 
база и да предложи потенциал за нови 
продукти и услуги, по-специално в 
сферата на устойчивото планиране и 
екоиндустриите.

Or. en

Изменение 223
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6 – част 2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вниманието на ОЗИ в областта на 
градската мобилност ще се съсредоточи 
върху онези дейности на иновационния 
триъгълник, които могат да ползват 
допълнителна подкрепа от страна на ЕС, 
оказвана по-конкретно чрез EIT. В 
действителност най-голямата добавена 
стойност на евентуална ОЗИ в тази 
област ще дойде от нейната роля за 
интегрирането на трите страни на 
триъгълника на знанието и за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество между различните 
участници в иновационния процес. По 
същия начин вниманието, което ОЗИ ще 
отделя на ролята на човешкия фактор в 
иновациите, отреждайки на студентите, 
изследователите и предприемачите 
централно място в усилията на ОЗИ, ще 
бъде от съществено значение, за да 
може да се отговори на описаните по-
горе предизвикателства. Ето защо 
сериозно внимание ще бъде обърнато на 
образованието/обучението, 

Вниманието на ОЗИ в областта на 
градската мобилност и 
интелигентното и устойчиво 
развитие ще се съсредоточи върху 
онези дейности на иновационния 
триъгълник, които могат да ползват 
допълнителна подкрепа от страна на ЕС, 
оказвана по-конкретно чрез EIT.
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предприемачеството и внедряването на 
резултатите, например чрез развитие на 
уменията и познанията на 
специалистите в областта на градския 
транспорт от местната и регионалната 
администрация (обучение през целия 
живот/програми за обмен на 
персонал/професионално обучение), 
чрез предлагане на специални 
университетски програми в областта на 
градската мобилност (летни 
училища/схеми за обмен), чрез подкрепа 
за успешното внедряване на новаторски 
транспортни концепции на пазара 
(подкрепа за свързани и новосъздадени 
предприятия от университетите и 
изследователските институции и др.). 
Освен това в рамките на ОЗИ, работеща 
основно по тази тема, би могла да се 
доразвие и затвърди концепцията за 
съвместно ползване, тъй като тази 
тематична област очевидно се отличава 
със силно изразено местно и регионално 
измерение.

Във всички проекти за достъпност и 
мобилност трябва да се вземат под 
внимание големината на 
територията, икономическата 
динамика, демографското 
въздействие и въздействието върху 
населението, съхраняването на 
градския пейзаж и капацитета за 
привличане на икономически и 
културни ресурси.
В действителност най-голямата 
добавена стойност на евентуална ОЗИ в 
тази област ще дойде от нейната роля за 
интегрирането на трите страни на 
триъгълника на знанието и за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество между различните 
участници в иновационния процес. По 
същия начин вниманието, което ОЗИ ще 
отделя на ролята на човешкия фактор в 
иновациите, отреждайки на студентите, 
изследователите и предприемачите 
централно място в усилията на ОЗИ, ще 
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бъде от съществено значение, за да 
може да се отговори на описаните по-
горе предизвикателства. Ето защо 
сериозно внимание ще бъде обърнато на 
образованието/обучението, 
предприемачеството и внедряването на 
резултатите, например чрез развитие на 
уменията и познанията на 
специалистите в областта на градския 
транспорт от местната и регионалната 
администрация (обучение през целия 
живот/програми за обмен на 
персонал/професионално обучение), 
чрез предлагане на специални 
университетски програми в областта на 
градската мобилност (летни 
училища/схеми за обмен), чрез подкрепа 
за успешното внедряване на новаторски 
транспортни концепции на пазара 
(подкрепа за свързани и новосъздадени 
предприятия от университетите и 
изследователските институции и др.). 
Освен това в рамките на ОЗИ, работеща 
основно по тази тема, би могла да се 
доразвие и затвърди концепцията за 
съвместно ползване, тъй като тази 
тематична област очевидно се отличава 
със силно изразено местно и регионално 
измерение.

Or. en

Изменение 224
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационен фиш 7 (нов) 
Биомиметика
Биомиметиката и вдъхновението от 
природата могат да послужат като 
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инструменти за проектиране на 
иновативни материали и системи. 
Материалите от природата 
съчетават много вдъхновяващи 
качества, като сложност, 
миниатюризация, йерархична 
организация, хибридизация, 
устойчивост и приспособимост. За да 
станат ясни основните компоненти 
и основополагащите принципи, 
избрани от еволюцията, и да се 
предлагат по-надеждни, ефективни и 
екологосъобразни материали, е 
необходим мултидисциплинарен 
подход.
Биомиметичен и вдъхновен от 
природата подход спрямо 
материалите е едно от най-
обещаващите научни и технологични 
предизвикателства на следващите 
години. Вдъхновените от природата 
материали и системи, адаптивните 
материали, наноматериалите, 
йерархично структурираните 
материали, триизмерните 
композитни материали, 
материалите, съвместими с 
екологичните изисквания и т.н. 
следва да се превърнат в основен 
предмет на работа при авангардните 
технологии. В близко бъдеще ще 
възникнат вдъхновени от природата 
селективни мултифункционални 
материали със съответните 
свойства (например разделяне, 
адсорбация, катализа, сензори, 
биосензори, визуализация, 
мултитерапия).
Вече съществува все по-нарастваща 
нужда от биомиметични и 
вдъхновени от природата материали, 
тъй като решенията винаги са 
ограничени по отношение на новия 
технически, икономически и 
екологичен напредък и изисквания. 
Предметът на биомиметиката и 
материалите е на границата между 
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биологичните и материалните науки, 
химията и физиката заедно с 
биотехнологията и 
информационните техники; за 
настоящото хилядолетие той 
представлява важен международен 
конкурентен сектор на научни 
изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 225
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – Информационен фиш 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационен фиш 8 (нов) 
Устойчиво строителство и сгради с 
нулево потребление на енергия
Европейският строителен сектор се 
изправя пред все по-големи 
предизвикателства. Обществените 
тенденции, като застаряващото и 
увеличаващото се население, водят до 
необходимост от повече удобства, по-
добра мобилност и повече 
безопасност и сигурност. Освен това 
строителният сектор оказва 
значително въздействие върху 
околната среда и устойчивото 
развитие. Сградите съставляват 40 % 
от потреблението на енергия в ЕС. В 
строителството се използват повече 
суровини, отколкото във всеки друг 
отрасъл; създаването и 
функционирането на застроената 
среда налага съществено потребление 
на природни ресурси.

Or. en
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