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Изменение 222
Jean-Pierre Audy

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 7 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

- като взе предвид Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания, 
ратифицирана от Европейския съюз 
на 23 декември 2010 г.,

Or. en

Изменение 223
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава превръщането си в глобална 
водеща конкурентоспособна 
икономика на знанието, включително 
в своята промишленост. Особено 
центровете за високи постижения и 
гранични изследвания са от решаващо 
значение за привличане на 
допълнителни частни инвестиции в 
научните изследвания и стимулиране 
на икономическия растеж, което 
прави Европейския съюз по-
конкурентен и ускорява 
превръщането на Съюза в едно 



PE492.656v01-00 4/206 AM\906699BG.doc

BG

общество на знанието. За постигане 
на посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

Or. en

Изменение 224
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите (жени и мъже, в 
съответствие с принципа на 
равенство между половете в 
юридически и професионален смисъл) 
и се разпространяват научни познания и 
технологии, и да насърчава 
повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността, предвид 
необходимостта от създаване на 
профил на европейския изследовател.
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Or. it

Изменение 225
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността. Целта на 
Съюза е да използва във възможно 
най-голяма степен интелектуалния 
потенциал на държавите членки, 
като гарантира, че финансовите 
средства се разпределят по подходящ 
начин.

Or. pl

Обосновка

Интелектуалният потенциал е разпределен равномерно в целия ЕС, но 
научноизследователският потенциал понастоящем не е.
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Изменение 226
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
устойчивостта, 
конкурентоспособността и 
стабилността си, включително тези
на своята промишленост. За постигане 
на посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

Or. en

Изменение 227
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
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научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски и 
иновативни, технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира 
обучението и мобилността.

Or. en

Изменение 228
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Цел на Съюза също така е да 
гарантира наличието на условията, 
необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността на Съюза. За 
постигането на тази цел действията 
следва да бъдат насочени към 
подпомагане на по-доброто използване 
на промишления потенциал на 
политиката на иновации, научни 
изследвания и технологично развитие.

(2) Цел на Съюза също така е да 
гарантира наличието на условията, 
необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността на Съюза. За 
постигането на тази цел действията 
следва да бъдат насочени към 
подпомагане на по-доброто използване 
на съществуващия промишлен
потенциал и към подкрепа на 
политика за насърчаване на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие, с оглед постигане на 
реиндустриализацията на Съюза и 
„трета индустриална революция“.

Or. pl

Обосновка

След период, в който производството беше прехвърлено от Европа предимно към 
Далечния изток, нова индустриална революция очаква Съюза.
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Изменение 229
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. Бюджетът на ЕС следва 
да отразява тази амбициозна цел чрез 
радикално преминаване към 
финансиране на ориентирани към 
бъдещето инвестиции, като 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите, и това следва 
да е ясно видимо чрез значително 
увеличение на финансирането за 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите в Съюза в 
сравнение с равнището на 
финансиране от 2013 г. В този 
контекст, водещата инициатива „Съюз 
за иновации“ задава стратегически и 
интегриран подход към научните 
изследвания и иновациите, като 
определя рамката и целите, за чието 
постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
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ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълба“ към високи постижения.

Or. en

Обосновка

За постигане на амбициозните цели на „ЕС 2020“, за преодоляване на големите 
предизвикателства, пред които сме изправени, както и за очертаване на изход от 
настоящата икономическа криза, предложеният бюджет от 80 милиарда евро за 
„Хоризонт 2020“ не е достатъчен и не отговаря на препоръката на ЕП да се 
разпределят 100 милиарда евро за програмата. Предложеният бюджет представлява 
само скромно увеличение (около 6 %) в сравнение с нивото на финансиране на 7РП през 
2013 г. 

Изменение 230
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
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стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълба“ към високи постижения, 
както и чрез насърчаване на 
инвестициите в стопанските 
иновации и научни изследвания и 
предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни 
изследвания, пилотни линии, 
действия за одобрение на продуктите 
на начален етап и пилотно 
производство в ключови базови 
технологии.

Or. en

Изменение 231
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 20204“, с която 
се преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 20204“, с която 
се преследва интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
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иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълба“ към високи постижения в 
полза на учените и изследователите 
от двата пола, като им дава 
възможност да извършват върхови 
научни изследвания и гарантира 
висококачествени водещи иновации.

Or. it

Изменение 232
Gaston Franco

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълба“ към високи постижения.
Иновационната политика и 
политиката на сближаване следва да 
бъдат по-тясно свързани чрез 
включването на „подкрепа за 
конкурентоспособността на 
промишлеността“ в бюджетния ред 
за интелигентната специализация, с 
помощ за посрещане на свързаните 
нужди от инвестиционен капитал. 
Това ще осигури противотежест на
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инициативи в определени региони на 
света, които са станали много по-
привлекателни за индустриалните 
инвеститори, отколкото Европа.

Or. fr

Изменение 233
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 20204“, с която 
се преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 20204“, с която 
се преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. Желателно би било 
настоящата регулаторна рамка също 
така да служи като стимул за 
държавите членки постепенно да 
увеличат бюджетите, които 
разпределят за научни изследвания, 
развитие и иновации, като преминат 
към определянето на минимален 
процент от своя БВП като критерий; 
един от начините за насърчаване на 
това увеличение би бил обвързването 
на  минималните условия за участие в 
работните програми и планове по 
„Хоризонт 2020“ със спазването на 
това изискване от страна на 
държавите членки, в които са 
базирани юридическите лица, които 
подават заявлението, което би 



PE492.656v01-00 14/206 AM\906699BG.doc

BG

иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

насърчило високите постижения и, в 
края на краищата, равенството 
между държавите. В този контекст, 
водещата инициатива „Съюз за 
иновации“ задава стратегически и 
интегриран подход към научните 
изследвания и иновациите, като 
определя рамката и целите, за чието 
постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълба“ към високи постижения.

Or. es

Обосновка

Това изменение има за цел установяване на средносрочната цел за включване на 
изискване относно инвестициите на всяка държава членка в научни изследвания, 
развитие и иновации като едно от минималните условия, необходими за участие в 
действия по „Хоризонт 2020“, с цел постигане на баланс между нивата на високите 
постижения между държавите членки.

Изменение 234
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
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преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта публичните 
разходи за НИРД да се увеличат, за да 
бъдат привлечени частни 
инвестиции, като по този начин бъде 
достигната обща сума в размер на 
3 % от брутния вътрешен продукт (БВП) 
до 2020 г., като същевременно се 
разработи и показател за 
интензивността на иновациите. В този 
контекст, водещата инициатива „Съюз 
за иновации“ задава стратегически и 
интегриран подход към научните 
изследвания и иновациите, като 
определя рамката и целите, за чието 
постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълба“ към високи постижения.

Or. en

Изменение 235
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет, принос за 
растежа и сближаването на 
европейските региони и осигуряване на 
„стълба“ към високи постижения.

Or. en

Изменение 236
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи и цели на политиката по 
„Европа 2020“, а именно „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“, 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“, цели на политиката 
в областта на климата и на 
енергийната политика, както и 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“. Ключова роля за 
постигането на целите на „Европа 2020“ 
по отношение на научните изследвания 
и иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълба“ към високи постижения.

Or. en
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Изменение 237
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и 
инфраструктура и осигуряване на 
„стълба“ към високи постижения.

Or. en
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Изменение 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Европейският парламент в своята 
резолюция от 11 ноември 2010 година 
призова за радикално опростяване на 
финансирането на научните изследвания 
и иновациите от Съюза, в резолюцията 
си от 12 май 2011 година изтъкна 
значението на „Съюз за иновации“ за 
преобразяването на Европа съобразно 
следкризисния свят, в резолюцията си 
от 8 юни 2011 година привлече 
вниманието към важни поуки от 
междинната оценка на Седмата рамкова 
програма, а в резолюцията си от 
27 септември 2011 година8 подкрепи 
концепцията за обща стратегическа 
рамка за финансиране на научните 
изследвания и иновациите.

(5) Европейският парламент в своята 
резолюция от 11 ноември 2010 година 
призова за радикално опростяване на 
финансирането на научните изследвания 
и иновациите от Съюза, в резолюцията 
си от 12 май 2011 година изтъкна 
значението на „Съюз за иновации“ за 
преобразяването на Европа съобразно 
следкризисния свят, в резолюцията си 
от 8 юни 2011 година привлече 
вниманието към важни поуки от 
междинната оценка на Седмата рамкова 
програма, а в резолюцията си от 
27 септември 2011 година8 подкрепи 
концепцията за обща стратегическа 
рамка за финансиране на научните 
изследвания и иновациите. Затова на 
програмата „Хоризонт 2020“ следва 
да бъде предоставено значително 
увеличение на бюджета в сравнение 
със Седмата рамкова програма, 
включително трансфер на най-малко 
5 % от бюджета на Общата 
селскостопанска политика за периода 
2014-2020 г.

Or. en

Изменение 239
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Европейският парламент в своята 
резолюция от 11 ноември 2010 година 

(5) Европейският парламент в своята 
резолюция от 11 ноември 2010 година 
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призова за радикално опростяване на 
финансирането на научните изследвания 
и иновациите от Съюза, в резолюцията 
си от 12 май 2011 година изтъкна 
значението на „Съюз за иновации“ за 
преобразяването на Европа съобразно 
следкризисния свят, в резолюцията си 
от 8 юни 2011 година привлече 
вниманието към важни поуки от 
междинната оценка на Седмата рамкова 
програма, а в резолюцията си от 
27 септември 2011 година8 подкрепи 
концепцията за обща стратегическа 
рамка за финансиране на научните 
изследвания и иновациите.

призова за радикално опростяване на 
финансирането на научните изследвания 
и иновациите от Съюза, в резолюцията 
си от 12 май 2011 година изтъкна 
значението на „Съюз за иновации“ за 
преобразяването на Европа съобразно 
следкризисния свят, в резолюцията си 
от 8 юни 2011 година привлече 
вниманието към важни поуки от 
междинната оценка на Седмата рамкова 
програма, а в резолюцията си от 
27 септември 2011 година подкрепи 
концепцията за обща стратегическа 
рамка за финансиране на научните 
изследвания и иновациите, като 
същевременно призова за удвояване на 
бюджета в сравнение със Седмата 
рамкова програма.

Or. en

Изменение 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В своята резолюция от 11 
ноември 2010 година Европейският 
парламент изрази също така своите 
резерви относно премахването на 
правното изискване за представяне на 
становище на комисии от 
представители на държавите членки 
относно подбора на проекти, които 
влияят върху етиката, сигурността и 
отбраната.

Or. en

Обосновка

Това правно изискване, приложимо в рамките на 7-ма рамкова програма и подкрепено 
от Европейския парламент чрез резолюцията от 11 ноември 2010 г., е свързано също 
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така с принципа на ЕС за зачитане на културното многообразие и етичните нагласи в 
държавите членки, които трябва да бъдат взети под внимание при разпределение на 
съответното финансиране, и улеснява информационния поток към Европейския 
парламент и широката общественост по най-добрия начин, като по този начин се 
гарантира прозрачност.

Изменение 241
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В резолюцията на Европейския 
парламент от 12 май 2011 г. относно 
„Съюза за иновации“ беше изтъкнато 
значението на ускоряването на 
иновациите за генериране на решения 
за общите основни социални 
предизвикателства, пред които е 
изправено европейското общество, 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 
общество и засилващо 
конкурентоспособността и 
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заетостта в ЕС.
Тези три предизвикателства, пред 
които е изправено обществото, са 
взаимосвързани и обхващат всички 
предизвикателства, посочени във 
втория стълб на „Хоризонт 2020“. 

Or. en

Изменение 242
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Едно от сериозните 
предизвикателства, към чието 
преодоляване са насочени 
разпоредбите на програма „Хоризонт 
2020“, е изменението на климата; 
поради това климатологичните 
научни изследвания в областта на 
причините за изменението на 
климата, както и 
предотвратяването на последиците 
от изменението на климата чрез 
определяне на възможностите за 
оптимална адаптация следва да 
играят ключова роля. 

Or. pl

Обосновка

Целта е да бъде разбрано по-добре изменението на климата, за да се предотврати 
неговите последици да бъдат усетени, както и да се извършат скъпи, но необходими 
инвестиции за адаптиране.

Изменение 243
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съобщението „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ Комисията 
предложи областите, покривани през 
периода 2007—2013 г. от Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, от отнасящата се до 
иновациите част от Рамковата програма 
за конкурентоспособност и иновации, и 
от Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT), да бъдат обхванати от 
единна обща стратегическа рамка за 
научни изследвания и иновации, за да се 
спомогне за постигането на целта на 
стратегията „Европа 2020“ разходите за 
НИРД да нараснат на 3 % от БВП до 
2020 г. В същото съобщение Комисията 
пое и ангажимента да включи 
изменението на климата като тема в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от съюзния бюджета 
за постигането на цели, свързани с 
климата. Действията във връзка с 
климата и ресурсната ефективност са 
взаимно допълващи се цели за 
постигането на устойчиво развитие. 
Конкретните цели, отнасящи се до 
двете, следва да бъдат допълнени чрез 
другите конкретни цели на 
„Хоризонт 2020“. В резултат на това 
се очаква поне 60 % от общия 
бюджет на „Хоризонт 2020“ да бъдат 
свързани с устойчивото развитие. 
Очаква се също така разходите във 
връзка с климата да превишат 35 % 
от бюджета, включително взаимно 
съвместими мерки за подобряване на 
ресурсната ефективност. Комисията 
следва да предоставя информация 
относно мащаба на подкрепата за 
цели във връзка с климата и 
резултатите от нея. Разходите във 
връзка с климата по „Хоризонт 2020“ 
следва да се следят в съответствие с 

(10) В съобщението „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ Комисията 
предложи областите, покривани през 
периода 2007—2013 г. от Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, от отнасящата се до 
иновациите част от Рамковата програма 
за конкурентоспособност и иновации, и 
от Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT), да бъдат обхванати от 
единна обща стратегическа рамка за 
научни изследвания и иновации, за да се 
спомогне за постигането на целта на 
стратегията „Европа 2020“ разходите за 
НИРД да нараснат на 3 % от БВП до 
2020 г. В същото съобщение Комисията 
пое и ангажимента да включи 
изменението на климата като тема в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от съюзния бюджета 
за постигането на цели, свързани с 
климата. Действията във връзка с 
климата и ресурсната ефективност са 
взаимно допълващи се цели за 
постигането на устойчиво развитие. 
Конкретните цели, отнасящи се до 
двете, следва да бъдат допълнени чрез 
другите конкретни цели на 
„Хоризонт 2020“.
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методиката, посочена в горното 
съобщение.

Or. de

Изменение 244
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съобщението „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“13 Комисията 
предложи областите, покривани през 
периода 2007—2013 г. от Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, от отнасящата се до 
иновациите част от Рамковата програма 
за конкурентоспособност и иновации, и 
от Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT), да бъдат обхванати от 
единна обща стратегическа рамка за 
научни изследвания и иновации, за да се 
спомогне за постигането на целта на 
стратегията „Европа 2020“ разходите за 
НИРД да нараснат на 3 % от БВП до 
2020 г. В същото съобщение Комисията 
пое и ангажимента да включи 
изменението на климата като тема в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от съюзния бюджета 
за постигането на цели, свързани с 
климата. Действията във връзка с 
климата и ресурсната ефективност са 
взаимно допълващи се цели за 
постигането на устойчиво развитие. 
Конкретните цели, отнасящи се до 
двете, следва да бъдат допълнени чрез 
другите конкретни цели на 
„Хоризонт 2020“. В резултат на това се 
очаква поне 60 % от общия бюджет на 
„Хоризонт 2020“ да бъдат свързани с 
устойчивото развитие. Очаква се също 
така разходите във връзка с климата да 

(10) В съобщението „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ Комисията 
предложи областите, покривани през 
периода 2007—2013 г. от Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, от отнасящата се до 
иновациите част от Рамковата програма 
за конкурентоспособност и иновации, и 
от Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT), да бъдат обхванати от 
единна обща стратегическа рамка за 
научни изследвания и иновации, за да се 
спомогне за постигането на целта на 
стратегията „Европа 2020“ разходите за 
НИРД да нараснат на 3 % от БВП до 
2020 г. В същото съобщение Комисията 
пое и ангажимента да включи 
въпросите в областта на изменението 
на климата като тема в разходните 
програми на Съюза и да насочи поне 
20 % от бюджета на Съюза за 
постигането на цели, свързани с пакета 
енергетика-климат. Действията в 
тази област и ресурсната ефективност 
са взаимно допълващи се цели за 
постигането на устойчиво развитие, т.е. 
развитие, което взема предвид 
социалното сближаване, екологията 
и икономическата 
конкурентоспособност. Конкретните 
цели, отнасящи се до двете, следва да 
бъдат допълнени чрез другите 
конкретни цели на „Хоризонт 2020“. В 



AM\906699BG.doc 25/206 PE492.656v01-00

BG

превишат 35 % от бюджета, 
включително взаимно съвместими 
мерки за подобряване на ресурсната 
ефективност. Комисията следва да 
предоставя информация относно 
мащаба на подкрепата за цели във 
връзка с климата и резултатите от нея. 
Разходите във връзка с климата по 
„Хоризонт 2020“ следва да се следят в 
съответствие с методиката, посочена в 
горното съобщение.

резултат на това се очаква поне 60 % от 
общия бюджет на „Хоризонт 2020“ да 
бъдат свързани с устойчивото развитие. 
Очаква се също така разходите във 
връзка с последиците от изменението 
на климата да превишат 35 % от 
бюджета, включително взаимно 
съвместими мерки за подобряване на 
ресурсната ефективност. Комисията 
следва да предоставя информация 
относно мащаба на подкрепата за цели 
във връзка с климата и резултатите от 
нея. Разходите във връзка с климата по 
„Хоризонт 2020“ следва да се следят в 
съответствие с методиката, посочена в 
горното съобщение.

Or. pl

Обосновка

Изменението определя целите, за които бюджетът на ЕС ще разпредели значителни 
финансови средства, насочени към насърчаване на устойчивото развитие.

Изменение 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 



PE492.656v01-00 26/206 AM\906699BG.doc

BG

отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията 
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани 
с пазарната реализация, включително 
с иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като 
се набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение 
на получените от подпомаганите 
дейности знания чак до търговското 
им използване. Приоритетите на 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията 
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. 
Въпреки че добавената стойност за 
Съюза се крие предимно във 
финансирането на предконкурентни, 
транснационални съвместни научни 
изследвания, което следва да формира 
сърцевината на „Хоризонт 2020“, е 
необходимо също така да се набляга 
върху максималното оползотворяване 
и разпространение на получените от 
подпомаганите дейности знания чак 
до търговското им използване. Затова 
чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
изследователската и иновационната 
верига, включително фундаментални 
изследвания, приложни изследвания, 
трансфер на знания, иновативни 
финансови инструменти, както и 
нетехнологични и социални иновации. 
„Хоризонт 2020“ следва да прилага 
прогресивна скала, при която колкото 
по-тясно свързана с пазарната 
реализация е подпомаганата дейност, 
толкова по-малка следва да бъде 
частта, финансирана по „Хоризонт 
2020“, и по-голяма частта, която 
следва да привлече финансиране от 
други източници, като например 
структурните фондове, 
национално/регионално финансиране 
или финансиране от частния сектор.
Приоритетите на „Хоризонт 2020“ 
следва да се поддържат и чрез програма 
за ядрени изследвания и дейности по 
обучение по Договора за Евратом.

Or. en

Изменение 246
Christian Ehler
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията 
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани
с пазарната реализация, включително 
с иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като 
се набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение 
на получените от подпомаганите 
дейности знания чак до търговското 
им използване. Приоритетите на 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията 
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. 
Въпреки че добавената стойност за 
Съюза се крие предимно във 
финансирането на предконкурентни, 
транснационални съвместни научни 
изследвания, което следва да формира 
сърцевината на „Хоризонт 2020“, е 
необходимо също така да се набляга 
върху максималното оползотворяване 
и разпространение на получените от 
подпомаганите дейности знания чак 
до търговското им използване. Затова 
чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
изследователската и иновационната 
верига, включително фундаментални 
изследвания, приложни изследвания, 
трансфер на знания, иновативни 
финансови инструменти, както и 
нетехнологични и социални иновации. 
„Хоризонт 2020“ следва да доведе до 
привличане на значително 
финансиране от други източници, при 
което дейностите, които са по-
тясно свързани с пазарната 
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реализация, следва да привличат 
финансиране от структурните 
фондове, национално/регионално 
финансиране и финансиране от 
частния сектор. Приоритетите на 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави цялостна подкрепа за научноизследователската и развойна 
дейност и иновационните дейности, но следва да се поддържа подходящо равновесие. 
В основата на „Хоризонт 2020“ следва да останат транснационалните, съвместните 
предконкурентни проекти за НИРД, като резултатите от тези проекти следва да 
имат реално въздействие и да бъдат използвани по-добре за създаване на нови 
продукти и услуги за решаване на обществените предизвикателства и за използване 
на икономическите възможности. Колкото по-тясно свързана с пазарната реализация 
е подпомаганата дейност, толкова по-малък обем на финансиране е необходим и 
желан от „Хоризонт 2020“, като се има предвид обемът на финансирането, свързан 
с този тип дейности. 

Изменение 247
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 
на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
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обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията 
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани с 
пазарната реализация, включително с 
иновативни финансови инструменти,
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания чак до търговското им 
използване. Приоритетите на 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията 
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
иновационната верига и особено 
гранични и авангардни научни 
изследвания и дейности, които са по-
тясно свързани с пазарната реализация, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания чак до търговското им 
използване. Приоритетите на 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

Or. en

Изменение 248
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в подкрепа 

(11) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (наричана по-долу 
„Хоризонт 2020“) в Европейския съюз е 
съсредоточена по три приоритета, а 
именно: да се създаде отлична наука с 
оглед да се укрепят високите научни 
постижения на Съюза на световно 
равнище; да се спомогне за водещите 
позиции на промишлеността в глобален 
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на предприятията, включително малките 
и средните предприятия (МСП), и 
иновациите; да се овладеят 
обществените предизвикателства в пряк 
отговор на предизвикателствата, 
установени в стратегията 
„Европа 2020“, чрез подкрепа за 
дейности, обхващащи цялостния процес 
от научните изследвания до пазара. Чрез 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
подпомагат всички етапи в 
иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани с 
пазарната реализация, включително с 
иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания чак до търговското им 
използване. Приоритетите на 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

мащаб в подкрепа на предприятията, 
включително малките и средните 
предприятия (МСП), и иновациите; да 
се овладеят обществените 
предизвикателства в пряк отговор на 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“, чрез 
подкрепа за дейности, обхващащи 
цялостния процес от научните 
изследвания до пазара. Чрез „Хоризонт 
2020“ следва да се подпомагат всички 
етапи в иновационната верига и особено 
дейности, които са по-тясно свързани с 
пазарната реализация, включително с 
иновативни финансови инструменти, 
както и нетехнологични и социални 
иновации, и се цели задоволяване на 
нуждите от научни изследвания на 
широка гама съюзни политики, като се 
набляга върху максималното 
оползотворяване и разпространение на 
получените от подпомаганите дейности 
знания, под формата на научни и 
иновативни резултати, артефакти, 
методи и процеси, чак до търговското 
им използване. Приоритетите на 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
поддържат и чрез програма за ядрени 
изследвания и дейности по обучение по 
Договора за Евратом.

Or. en

Изменение 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да гарантира подходящ 
баланс между основаващите се на 
консенсус и по-нестандартните 
изследвания, разработки и иновации, 
най-малко 35 % от бюджета за 
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обществени предизвикателства и 
подпомагане на водещите позиции на 
промишлеността следва да се 
основават на „възходяща“ логика чрез 
започване на открити конкурсни 
процедури без предварително 
определени теми, които са отворени 
за всички категории участници. Освен 
това следва да се постигне подходящо 
равновесие между по-малките и по-
големите проекти в рамките на 
обществените предизвикателства и 
базовите и промишлени технологии, 
като се отчитат специфичната 
структура на сектора, вида на 
дейността, технологиите и научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Въпреки че добавената 
стойност за Съюза се крие предимно 
във финансирането на 
предконкурентни, транснационални 
съвместни научни изследвания, което 
в „Хоризонт 2020“ следва да постигне 
поне същите равнища като при 
Седмата рамкова програма, е 
необходимо да се наблегне по-
специално върху прехода към 
иновативно финансиране в рамките 
на „Хоризонт 2020“. Инструментът 
„Ускорени иновации“ предвижда 
ускорен процес на подбор и подходящ 
за целта дизайн, за да се гарантира 
бързото реализиране на иновативни 
проекти. Чрез „Хоризонт 2020“ следва 
да се подпомагат всички етапи в 
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иновационната верига, включително 
иновативните финансови 
инструменти, както и 
нетехнологичните и социалните 
иновации.

Or. en

Обосновка

Важно е да се осигури цялостна подкрепа за научноизследователската и развойна 
дейност и иновационните дейности, за да се гарантира ефективен обмен на знания и 
технологии, но следва да се поддържа подходящо равновесие. В основата на 
„Хоризонт 2020“ следва да останат транснационалните, съвместните 
предконкурентни проекти за НИРД, като са необходими допълнителни действия, за 
да се гарантира, че резултатите от тези проекти ще имат реално въздействие и ще 
се използват за създаване на нови продукти и услуги за решаване на обществените 
предизвикателства и за използване на икономическите възможности.

Изменение 251
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В контекста на триъгълника на 
знанието — научни изследвания, 
образование и иновации, общностите за 
знания и иновации по линия на 
Европейския институт за иновации и 
технологии следва значително да 
допринесат за постигане целите на 
„Хоризонт 2020“, включително по 
отношение на обществените 
предизвикателства, а именно чрез 
интегрирането на научните изследвания, 
образованието и иновациите. С оглед да 
се гарантира взаимно допълване в 
рамките на „Хоризонт 2020“ и 
адекватно усвояване на средствата, 
финансирането на Европейския 
институт за иновации и технологии 
следва да се осъществи чрез два 

(13) В контекста на триъгълника на 
знанието — научни изследвания, 
образование и иновации, общностите за 
знания и иновации по линия на 
Европейския институт за иновации и 
технологии следва значително да 
допринесат за постигане целите на 
„Хоризонт 2020“, включително по 
отношение на обществените 
предизвикателства, а именно чрез 
интегрирането на научните изследвания, 
образованието и иновациите. С оглед да 
се направи оценка на добавената 
стойност на общностите за знания и 
иновации в сравнение с другите видове 
публично-частни партньорства, 
Комисията следва да предприеме 
всеобхватна оценка на всички видове 
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транша, като вторият се предоставя 
в зависимост от преглед.

публично-частни партньорства, 
създадени в рамките на различните й 
научноизследователски и 
иновационни програми, с цел 
рационализиране и опростяване на 
средата за научни изследвания и 
иновации в бъдещата рамкова 
програма. Оценката ще определи най-
ефективната, открита и прозрачна 
структура и модел на управление, за 
да се гарантира участието на широк 
кръг съответни заинтересовани лица 
и участници, включително по-
специално университети, 
изследователски организации и малки 
и средни предприятия.

Or. en

Изменение 252
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В контекста на триъгълника на 
знанието — научни изследвания, 
образование и иновации, общностите за 
знания и иновации по линия на 
Европейския институт за иновации и 
технологии следва значително да 
допринесат за постигане целите на 
„Хоризонт 2020“, включително по 
отношение на обществените 
предизвикателства, а именно чрез 
интегрирането на научните изследвания, 
образованието и иновациите. С оглед да 
се гарантира взаимно допълване в 
рамките на „Хоризонт 2020“ и 
адекватно усвояване на средствата, 
финансирането на Европейския 
институт за иновации и технологии 
следва да се осъществи чрез два транша, 
като вторият се предоставя в зависимост 

(13) В контекста на триъгълника на 
знанието — научни изследвания, 
образование и иновации, общностите за 
знания и иновации по линия на 
Европейския институт за иновации и 
технологии следва значително да 
допринесат за постигане целите на 
„Хоризонт 2020“, включително по 
отношение на обществените 
предизвикателства, а именно чрез 
интегрирането на научните изследвания, 
образованието и иновациите. ЕИТ е 
единственият инструмент в рамката 
на „Хоризонт 2020“, който поставя 
силен акцент върху образователното 
измерение на триъгълника на 
знанието и обещава да се справи с 
„европейския парадокс“ чрез обучение 
по предприемачество, което ще 
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от преглед. доведе до създаването на иновативни, 
основани на знанието нови и 
съпътстващи предприятия. С оглед 
да се гарантира взаимно допълване в 
рамките на „Хоризонт 2020“ и 
адекватно усвояване на средствата, 
финансирането на Европейския 
институт за иновации и технологии 
следва да се осъществи чрез два транша, 
като вторият се предоставя в зависимост 
от преглед, въз основа на общите 
резултати от дейността на ЕИТ и 
резултатите от дейността на 
отделните общности за знания и 
иновации.

Or. en

Изменение 253
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за постигането на целите на 
европейските партньорства за иновации 
в съответствие с водещата инициатива 
„Съюз за иновации“, като обедини 
всички значими участници по цялата 
верига на научните изследвания и 
иновациите с оглед да се 
рационализират, опростят и по-добре 
координират инструментите и 
инициативите.

(14) „Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за постигането на целите на 
европейските партньорства за иновации 
в съответствие с водещата инициатива 
„Съюз за иновации“, като обедини 
всички значими участници по цялата 
верига на научните изследвания и 
иновациите, обръщайки специално 
внимание на включването на малките 
и средните предприятия (МСП), 
малките и средните университети 
(МСУ) и дребномащабните 
научноизследователски центрове и 
гражданското общество, с оглед да се 
рационализират, опростят и по-добре 
координират инструментите и 
инициативите.

Or. en
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Изменение 254
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Опростяването е основна цел на 
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение. 
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, а също така да е отворена за нови 
участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата. 
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за намаление 
на грешките от финансов характер.

(15) Опростяването е основна цел на 
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение. 
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, много малко от които 
участват в научноизследователски 
програми въпреки мерките, които 
вече са в сила, и следва също така да е 
отворена за нови участници, по-
специално от гражданското 
общество. „Хоризонт 2020“ обединява 
в обща стратегическа рамка пълната 
гама от мерки за подпомагане на 
научните изследвания и иновациите, 
включително оптимизиран набор от 
форми за подкрепа, и използва правила 
за участие с принципи, които са 
приложими за всички действия по 
програмата. Опростените правила за 
финансиране следва да понижат 
административните разходи и ще 
допринесат за намаление на грешките от 
финансов характер.

Or. fr

Изменение 255
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Опростяването е основна цел на 
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение. 
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, а също така да е отворена за нови 
участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата. 
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за намаление
на грешките от финансов характер.

(15) Опростяването е основна цел на 
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение. 
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, а също така да е отворена за нови 
участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата. 
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за 
предотвратяването и намаляването
на грешките от финансов характер.

Or. en

Изменение 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) С оглед на стъпките към 
допълнителна екстернализация на 
финансирането на научните 
изследвания и на иновациите на 
Съюза, методът и степента на 
екстернализация следва да бъдат 
определени според резултатите от 
независима оценка на въздействието, 
която оценява всички предимства на 
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различните форми на 
екстернализация като съвместни 
технологични инициативи, публично-
частни партньорства или 
изпълнителни агенции за научни 
изследвания.

Or. en

Изменение 257
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Използването на открити 
конкурсни процедури със специални 
ускорени процедури следва да обхване 
и съвместната 
научноизследователска и развойна 
дейност в някои области, за които 
времето е от критично значение, за 
да се ускори използването на 
резултатите от научните 
изследвания и да се гарантира, че 
възможностите се реализират, 
когато скоростта е от решаващо 
значение.

Or. en

Изменение 258
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Като се има предвид, че 
Комисията възнамерява да  
екстернализира в по-голяма степен 
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финансирането на научните 
изследвания и на иновациите на 
Съюза, методът, който използва за 
тази цел, както и обхватът на 
екстернализация следва да бъдат 
определени според констатациите на 
независима оценка на въздействието, 
която разглежда всички предимства и 
недостатъци на различните форми 
на екстернализация, в това число 
съвместните технологични 
инициативи (СТИ), споразуменията 
за партньорски програми и агенции 
като Изпълнителната агенция за 
научни изследвания, като се 
обсъждат въпросите за разходите, 
ефективността, бързината и 
качеството и се черпи от опита на 
всички участници в научните 
изследвания в Европа.

Or. fr

Изменение 259
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Следва да се вземе предвид 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, ратифицирана 
от Европейския съюз на 23 декември 
2010 г.

Or. es

Обосновка

Препратката към тази конвенция ще служи за напомняне във връзка с правата на 
хората с увреждания.
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Изменение 260
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) С оглед на заявеното намерение 
на Европейската комисия за 
предприемане на допълнителни 
стъпки към екстернализация на 
финансирането на научните 
изследвания и на иновациите на 
Съюза, методът и степента на 
екстернализация следва да бъдат 
определени според резултатите от 
независима оценка на въздействието. 
Оценката следва да разглежда всички 
предимства и недостатъци на 
различните форми на 
екстернализация (като СТИ, ПЧП, 
ИАНИ ), като взема предвид 
разходите, ефективността, 
бързината и качеството, както и да 
включва приноса на редица 
участници, които са експерти в 
научноизследователската област в 
Съюза.

Or. en

Изменение 261
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Използването на открити 
конкурсни процедури със специални 
ускорени процедури следва да обхване 
и съвместната 
научноизследователска и развойна 
дейност в някои области, за които 
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времето е от критично значение, за 
да се гарантира, че резултатите от 
научните изследвания могат да бъдат 
използвани по-бързо.

Or. fr

Изменение 262
Henri Weber

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В съответствие с член 182, 
параграф 1 от ДФЕС рамковата 
програма определя максималния общ 
размер и подробните правила за 
финансовото участие на Съюза в 
рамковата програма и съответното 
дялово участие във всяка от 
предвидените дейности.

(16) В съответствие с член 182, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
рамковата програма определя 
максималния общ размер и подробните 
правила за финансовото участие на 
Съюза в рамковата програма и 
съответното дялово участие във всяка от 
предвидените в член 180 от Договора 
дейности.

Or. fr

Изменение 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В съответствие с член 182, 
параграф 1 от ДФЕС рамковата 
програма определя максималния общ 
размер и подробните правила за 
финансовото участие на Съюза в 
рамковата програма и съответното 
дялово участие във всяка от 
предвидените дейности.

(16) В съответствие с член 182, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
рамковата програма определя 
максималния общ размер и подробните 
правила за финансовото участие на 
Съюза в рамковата програма и 
съответното дялово участие във всяка от 
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предвидените в член 180 от Договора 
дейности.

Or. fr

Обосновка

В член 180 от ДФЕС са установени дейностите, които могат да се осъществяват 
съгласно рамковата програма, а член 182 „ определя максималния общ размер и 
подробните правила за финансовото участие на Съюза в рамковата програма и 
съответното дялово участие във всяка от предвидените дейности“.

Изменение 264
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) За да може Европейският 
парламент да упражнява функцията 
си за политически контрол и за да се 
осигури прозрачност и отчетност, 
както е предвидено в Договора, 
Комисията следва надлежно и 
редовно да информира Европейския 
парламент за всички важни аспекти 
на изпълнението на програмата, 
включително за подготовката и 
изготвянето на работните програми, 
изпълнението и евентуалната 
необходимост от корекция на 
разбивката на бюджета, както и 
разработването на показателите за 
постигнатото по отношение на 
преследваните цели и очакваните 
резултати.

Or. en

Изменение 265
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени 
държави членки, участието на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 
договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС.

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени 
държави членки, участието на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 
договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС. Не 
следва да се създават нови съвместни 
предприятия съгласно член 187 от 
ДФЕС. Създаването на публично-
частни партньорства следва да бъде 
изключение и да е оправдано, като се 
демонстрира, че друг тип механизми 
за финансиране не може да постигне 
същите цели. В допълнение 
Комисията следва да извърши 
цялостна оценка и преглед на 
различните видове установени 
публично-частни партньорства 
(включително съвместните 
технологични инициативи, публично-
частните партньорства в рамките 
на Европейската програма за 
възстановяване от 2009 г., 
Европейската промишлена 
инициатива в рамките на плана SET 
и общностите за знания и иновации в 
рамките на Европейския институт 
за иновации и технологии), с оглед 
идентифициране на най-
ефективните, открити и прозрачни 
правила за управление и 
функциониране, което ще позволи 
най-широкото участие на 
съответните заинтересовани лица, 
ангажирането на голям брой малки и 
средни предприятия, производството 
и споделянето на знания, както и 
целесъобразното избягване на 
конфликт на интереси.
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Or. en

Изменение 266
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени 
държави членки, участието на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 
договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС.

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи – при определени 
условия и за конкретни случаи –
допълнителни програми с участието 
само на определени държави членки, 
участието на Съюза в програми, 
предприети от няколко държави членки, 
или създаването на съвместни 
предприятия или други договорености 
по смисъла на членове 184, 185 и 187 от 
ДФЕС. Тези допълнителни програми 
или договорености следва да имат 
ясна добавена стойност за ЕС, да се 
основават на реални партньорства, 
да допълват други дейности по 
„Хоризонт 2020“ и да бъдат 
максимално приобщаващи по 
отношение на участието на 
държавите членки, на МСП или на 
промишлеността, университетите и 
научноизследователските и 
технологичните организации.

Or. en

Обосновка

В настоящото предложение се подчертава тенденцията от 7РП към възлагане на 
части от бюджета на външни изпълнители чрез създаване на партньорства. Тъй 
като този вариант има потенциала да осигури по-висок ефект на лоста и отговаря на 
логиката за по-добра обосновка на европейските научни изследвания, предоверяването 
на този вид структури (ПЧП и ППП) може да не е твърде реалистично в момента и 
може да бъде предприето само от някои участници, което ще доведе до 
допълнителна поляризация на нашата научна и технологична база.
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Изменение 267
Henri Weber

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени 
държави членки, участието на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 
договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС.

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи при определени 
условия допълнителни програми с 
участието само на определени държави 
членки, участието на Съюза в програми, 
предприети от няколко държави членки, 
или създаването на съвместни 
предприятия или други договорености 
по смисъла на членове 184, 185 и 187 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Тези допълнителни 
програми или договорености следва да 
имат ясна добавена стойност за 
Европейския съюз, да се основават на 
реални партньорства, да допълват 
други дейности по „Хоризонт 2020“ и 
да бъдат максимално приобщаващи 
по отношение на участието на 
държавите членки или 
промишлеността на ЕС.

Or. fr

Изменение 268
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени 
държави членки, участието на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи – при определени 
условия – допълнителни програми с 
участието само на определени държави 
членки, участието на Съюза в програми, 
предприети от няколко държави членки, 
или създаването на съвместни 
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договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС.

предприятия или други договорености 
по смисъла на членове 184, 185 и 187 от 
ДФЕС. Тези допълнителни програми 
или споразумения следва да имат ясна 
добавена стойност за Съюза, да се 
основават на реални партньорства, 
да допълват други дейности по 
„Хоризонт 2020“ и да бъдат 
максимално приобщаващи по 
отношение на участието на 
държавите членки или на 
промишлеността на Европейския 
съюз.

Or. es

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да определи случаите, при които само някои 
държави членки могат да имат достъп до допълнителни програми или споразумения, 
като определя специални условия, които трябва да бъдат изпълнени.

Изменение 269
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи допълнителни програми 
с участието само на определени 
държави членки, участието на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки, или създаването на 
съвместни предприятия или други 
договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС.

(19) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
може да породи – при определени 
прозрачни условия – допълнителни 
програми с участието само на 
определени държави членки, участието 
на Съюза в програми, предприети от 
няколко държави членки, или 
създаването на съвместни предприятия 
или други договорености по смисъла на 
членове 184, 185 и 187 от ДФЕС.

Or. en
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Изменение 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и 
да се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото
да поемат информиран ангажимент 
по въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, „Хоризонт 
2020“ следва да способства за 
осъществяването на сериозни научни 
изследвания и иновации чрез активно 
ангажиране на социалните 
участници (изследователите,
гражданите и гражданското 
общество, лицата, отговорни за 
формиране на политики, и
промишлеността) в процеса на 
научните изследвания и иновациите, по-
специално като се осигурява 
равнопоставеност между мъжете и 
жените, като се насърчава научното 
образование, като се гарантира 
зачитането на етичното
законодателство и се насърчава 
придържането към най-високите 
световни етични стандарти, като се 
повишава достъпността и 
повторната употреба на 
резултатите от публично 
финансирани научни изследвания, по-
специално на научните публикации и 
данни, като се повишава достъпността 
на научните знания, като се 
разработва рамка за управление
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, 
улесняваща участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 271
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и 
да се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и 
обществото да поемат информиран 
ангажимент по въпроси на научните 
изследвания и иновациите, като се
повишава достъпността на научните 
знания, разработват се сериозни 
програми за научни изследвания и 
иновации съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, и се улеснява участието им 
в дейности по „Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото „Хоризонт 
2020“ следва да: насърчава активното 
участие и поемането на информиран 
ангажимент от страна на 
гражданите, гражданското общество 
и социалните участници 
(изследователите, гражданите и
гражданското общество, лицата, 
отговорни за формиране на политики, 
и промишлеността) в процеса на 
научните изследвания и иновациите; 
осигурява равнопоставеност между 
мъжете и жените; насърчава 
отлично научно образование; 
гарантира зачитането на етичното 
законодателство и насърчава 
създаването и придържането към 
най-високите световни етични 
стандарти; повишава достъпността и 
повторната употреба на
резултатите от публично 
финансирани научни изследвания, по-
специално на научните публикации и 
данни; разработва сериозни програми 
за научни изследвания и иновации и 
рамка за управление съобразно 
безпокойствата и очакванията на 
гражданите и обществото, и се укрепва
участието им в определянето на 
научноизследователските 
приоритети на дейностите по 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 272
Francisco Sosa Wagner
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и 
да се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото
да поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, „Хоризонт 
2020“ следва да способства сериозни 
научни изследвания и иновации чрез 
активното ангажиране на 
социалните участници 
(изследователите, гражданите и 
гражданското общество, лицата, 
отговорни за формиране на политики, 
и промишлеността) в процеса на 
научните изследвания и иновациите, 
като се гарантира по-специално, че 
равнопоставеността между мъжете 
и жените се взема предвид и като се 
насърчава научното образование, като 
се повишава достъпността на научните 
знания, разработват се сериозни 
програми за научни изследвания и 
иновации съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, и се улеснява участието им 
в дейности по „Хоризонт 2020“. 

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение подобрява формулировката на съображението, като укрепва 
идеята за ангажиране на всички социални участници и се изтъква, че трябва да се 
вземе предвид равенството между половете. 

Изменение 273
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките
между науката и обществото, както и да 

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
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се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се насърчава 
научното образование, като се 
повишава достъпността на научните 
знания чрез създаването на регистър 
на всички резултати от научните 
изследвания, разработват се сериозни 
програми за научни изследвания и 
иновации съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, и се улеснява участието им 
в дейности по „Хоризонт 2020“.
Участието на гражданите и 
гражданското общество следва да 
бъде съчетано с дейности, целящи 
достигане до обществото, за да се 
генерира и поддържа обществена 
подкрепа за тази програма.

Or. en

Изменение 274
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се насърчава 
научното образование, като се 
преодолява цифровото, 
научноизследователското и 
иновационното разделение и се 
предприемат мерки във връзка с 



PE492.656v01-00 50/206 AM\906699BG.doc

BG

улеснява участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

дигиталната неграмотност, като се 
повишава достъпността на научните 
знания, разработват се сериозни 
програми за научни изследвания и 
иновации съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, и се улеснява участието им 
в дейности по „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 275
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се насърчава 
научното образование, като се 
повишава достъпността на научните 
знания, като се провеждат 
консултации, разработват се сериозни 
програми за научни изследвания и 
иновации съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, и се улеснява и подкрепя 
участието им в дейности по „Хоризонт 
2020“.

Or. fr

Изменение 276
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни и етични 
програми за научни изследвания и 
иновации съобразно безпокойствата, 
потребностите и очакванията на 
гражданите и обществото, и се улеснява 
и насърчава участието им в дейности по 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов, Cristian Silviu 
Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Европейските регионални органи 
играят важна роля за осъществяване 
на европейското 
научноизследователско пространство 
и за осигуряване на ефикасна 
координация на финансовите 
инструменти на Съюза, по-специално 
за насърчаване на връзките между 
„Хоризонт 2020“ и структурните 
фондове, в рамките на стратегиите 
за интелигентна специализация. 
Регионите също имат ключова роля в 
разпространението и прилагането на 
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резултатите от „Хоризонт 2020“, 
както и в предлагането на 
допълнителни инструменти за 
финансиране, например възлагане на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 278
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, 
също и чрез съответните структури 
като европейските технологични 
платформи, инициативите за 
съвместно планиране и европейските 
партньорства за иновации.

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. Интер- и 
трансдисциплинарното естество на 
обществените предизвикателства, 
както и необходимостта от 
междусекторни връзки и интерфейси 
в рамките на „Хоризонт 2020“ 
изискват създаване на специални 
управителни съвети. Съветите
следва да се състоят от съответните 
заинтересовани лица, представители 
на академичните среди, 
промишлеността, крайните 
потребители и гражданското 
общество, с най-висока репутация и 
съответен експертен опит, което 
гарантира разнообразие от всички 
засегнати сектори и изследователски 
области. Съветите следва да 
предоставят данни и консултации на 
Комисията относно общата 
стратегия за съответните 
обществени предизвикателства, 
установяването на работните й 
програми и областите и критериите 
за поканите за представяне на 
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предложения.

Or. en

Обосновка

Преминаването към по-голяма степен на междудисциплинарност, интер- и 
трансдисциплинарност (чрез преминаване от теми към големи предизвикателства) 
изисква установяването на нов механизъм за определяне на изследователската и 
иновационна програма, която следва да включва всички заинтересовани лица от 
областта на научните изследвания, промишлеността и обществото, включително 
крайните потребители.

Изменение 279
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, също 
и чрез съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации.

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие и „възходящи“ 
подходи, особено по отношение на 
нововъзникващите области на 
науката и технологията и 
интердисциплинарните и 
трансдисциплинарните научни 
изследвания. По време на изпълнението 
на „Хоризонт 2020“ непрекъснато 
следва да се ползват външни експерти за 
консултации. Приносът на съответните 
структури като Европейския 
институт за иновации и технологии 
(EIT) и неговите общности за знания 
и иновации (ОЗИ), европейските 
технологични платформи, инициативите 
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за съвместно планиране и европейските 
партньорства за иновации ще бъде взет 
изцяло предвид, с оглед на тяхната 
важна роля в процеса на установяване 
на потребностите, свързани с 
научните изследвания.

Or. en

Изменение 280
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По 
същество програмите следва да се 
изготвят в тясна връзка със 
заинтересованите страни от всички 
засегнати сектори и следва да се 
предвиди достатъчна гъвкавост за 
реагиране на нови тенденции на 
развитие. По време на изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ непрекъснато следва 
да се ползват външни експерти за 
консултации, също и чрез съответните 
структури като европейските 
технологични платформи, инициативите 
за съвместно планиране и европейските 
партньорства за иновации.

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на гражданите, 
обществото, политиката, науката и 
технологиите, промишлеността.
Програмите следва да се изготвят 
прозрачно, с участието и в тясна 
връзка с всички съответни 
заинтересованите лица от всички 
засегнати сектори, в това число 
представители на научната 
общност, изследователи, публичния 
сектор, организации на гражданското 
общество и МСП. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации по 
балансиран начин, също и чрез 
съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации, 
като същевременно обаче се 
гарантира, че се избягват конфликти 
на интереси.

Or. en
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Изменение 281
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, също 
и чрез съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации.

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие, също и на
равнището на текущите проекти. По 
време на изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ непрекъснато следва 
да се ползват външни експерти за 
консултации. Плановете за изпълнение 
на съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации 
ще бъдат взети изцяло предвид в 
процеса на установяване на 
потребностите, свързани с научните 
изследвания.

Or. en

Обосновка

Технологичните платформи са от решаващо значение в обединяването на усилията на 
изследователи и експерти, представляващи най-големите играчи в различните 
сектори. Те разработват плановете за изпълнение и оказват подкрепа на 
Европейската комисия и държавите членки при осигуряване на тяхното ефективно 
прилагане. За тях са необходими значителни по обем човешки и финансови ресурси и 
тяхната важна роля в подкрепа на Комисията при определяне на програмата за 
научни изследвания, трябва да получи признание.



PE492.656v01-00 56/206 AM\906699BG.doc

BG

Изменение 282
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, също 
и чрез съответните структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации.

(21) Изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
следва да отговаря на променящите се 
възможности и нужди на науката и 
технологиите, промишлеността, 
политиките и обществото. По същество 
програмите следва да се изготвят в 
тясна връзка със заинтересованите 
страни от всички засегнати сектори и 
следва да се предвиди достатъчна 
гъвкавост за реагиране на нови 
тенденции на развитие. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, 
когато е възможно чрез съответните 
съществуващи структури като 
европейските технологични платформи, 
инициативите за съвместно планиране и 
европейските партньорства за иновации.

Or. en

Изменение 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) В рамките на приоритета 
„Обществени предизвикателства“ 
следва да се спазва основан на 
предизвикателствата подход, в който 
основната наука, приложните 
изследвания, трансферът на знания и 
иновациите са еднакво важни и 
взаимосвързани компоненти. За да 
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гарантира подходящ баланс между 
основаващи се на консенсус и по-
нестандартни изследвания, 
разработки и иновации, най-малко 
15 % от бюджета за приоритета 
„Обществени предизвикателства“ 
следва да се основава на „възходяща“ 
логика с открити конкурсни 
процедури (без предварително 
определени теми). Освен това следва 
да се постигне подходящо равновесие 
между по-малките и по-големите 
проекти в рамките на приоритетите 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции в 
промишлеността“, като се отчитат 
специфичната структура на сектора, 
видът на дейността, технологиите и 
научните изследвания, като се 
гарантира приемливо равнище на 
успех.

Or. en

Изменение 284
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да се гарантира прозрачен и 
ефикасен процес на изпълнение, за 
всяка конкретна цел и 
междусекторна тема следва да бъдат 
определени многогодишни 
индикативни пътни карти в 
началото на програмирането и да има 
стремеж към кратък и прозрачен 
процес на изготвяне на годишните 
работни програми. Комисията следва 
своевременно и по подходящ начин да 
включва Европейския парламент и 
Съвета в подготовката и 
изготвянето на пътните карти и 
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работните програми и да ги 
информира в тази връзка. По време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
непрекъснато следва да се ползват 
външни експерти за консултации, 
също и чрез съответните структури 
като секторните консултативни 
съвети, неотдавна създадените 
управителни съвети, европейските 
технологични платформи, 
инициативите за съвместно 
планиране и европейските 
партньорства за иновации.

Or. en

Изменение 285
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) С цел да се осигури подходящ 
баланс между основаните на 
консенсус и по-нестандартните 
научноизследователски и развойни 
дейности и иновации, най-малко 15 % 
от бюджета на приоритета 
„Обществени предизвикателства“ и 
на конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ в рамките на 
приоритета „Водещи позиции в 
промишлеността“ следва да се 
основават на ориентирана към 
научните изследвания възходяща 
логика в съответствие с 
договорените приоритети. Освен 
това следва да се постигне подходящо 
равновесие между по-малките и по-
големите проекти в рамките на 
приоритетите „Обществени 
предизвикателства“ и „Водещи 
позиции в промишлеността“, като се 
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отчитат специфичната структура 
на сектора, видът на дейността, 
технологиите и научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 286
Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) За да бъде конкурентоспособен в 
световен мащаб, за да отговори 
ефективно на големите обществени 
предизвикателства и за да постигне 
целите на стратегията си „Европа 
2020“, Съюзът следва да използва 
пълноценно човешките си ресурси. 
„Хоризонт 2020“ следва да бъде 
катализатор и мощен стимул за 
завършване изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство чрез подпомагане на 
общи дейности, с които се 
привличат, задържат, обучават и 
развиват таланти в областта на 
научните изследвания и иновациите. 
За постигане на тази цел и за 
повишаване на трансфера на знания и 
на количеството и качеството на 
изследователите, дейностите за 
изграждане на човешкия капитал, 
включително дейностите, насочени 
специално към младите хора и 
жените, следва да бъдат стандартен 
елемент във всички 
научноизследователски и 
иновационни дейности, финансирани 
от Съюза.

Or. en
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Изменение 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Промишлеността и МСП са от 
съществено значение при 
въвеждането на резултатите от 
научните изследвания на пазарите. 
„Хоризонт 2020“ следва да привлече 
инвестиции от частния сектор в 
НИРД, с цел комбинираните публични 
и частни инвестиции в научни 
изследвания и развитие да достигнат 
3 % от БВП, за две трети от които 
се очаква да допринесе частният 
сектор.

Or. en

Обосновка

Заключения на Съвета от март 2010 г.

Изменение 288
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Във всяка от конкретните цели 
на приоритетите „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и приоритета 
„Обществени предизвикателства“ 
следва да се създадат платформи за 
диалог между организациите на 
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гражданското общество и 
изследователите, с цел обсъждане на 
приоритетите за научните 
изследвания и гарантиране на 
обществения ангажимент в тези 
приоритетни области.

Or. en

Изменение 289
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) С цел да се осигури възможност 
за достатъчна гъвкавост през целия 
период на действие на „Хоризонт 
2020“ за справяне с новите 
потребности и тенденции и да се 
направи преглед и евентуално да се 
коригира взаимодействието и 
взаимовръзката между и в рамките 
на различните приоритети, следва да 
бъде дадена възможността въз основа 
на средносрочния преглед на 
„Хоризонт 2020“ да се преразгледат 
сумите за конкретните цели и 
приоритети и да се направи трансфер 
на бюджетни кредити между тях. 
Правомощието да се приемат такива 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията. От особено 
значение е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
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начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъде включена известна бюджетна гъвкавост, за да се даде възможност 
за достатъчно пространство за предприемане на действия в отговор на бъдещите 
потребности и събития, включително за така наречените „междусекторни 
дейности“. Най-добрата процедура за това е посредством делегиран акт, за да се 
гарантира демократична отчетност и бързо вземане на решение.

Изменение 290
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза. 
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита 
техният доброволен характер.

(22) "Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза, 
като насърчава и прилага всички 
необходими мерки за гарантиране и 
подобряване на достойните условия 
на труд за научните работници в 
Съюза. Следва да се обърне внимание 
на Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство.

Or. en

Изменение 291
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза. 
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза и 
нейното професионално и обществено 
признаване на равнището на Съюза. 
Следва изцяло да се обърне внимание 
на Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер, за да се преодолее 
феноменът на непрекъснато 
„изтичане на мозъци“ и той да бъде 
превърнат в „привличане на мозъци“.

Or. en

Изменение 292
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Хоризонт 2020“ следва да 
развие взаимодействия с други 
политики на Съюза и на държавите 
членки, особено в областта на 
образованието, с цел да направи 
професиите на изследователя и 
новатора привлекателни 
възможности за кариера с висок 
статус за талантливи млади 
европейци и за привличане на най-
добрите таланти от трети 
държави. За тази цел следва да бъде 
насърчавано образованието в 
областта на науката, технологиите, 
инженерството и математиката 
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(НТИМ) и следва да бъде преодоляна 
разликата между половете в 
областта на науката и иновациите, 
като това са необходими средства с 
цел да се гарантира, че Съюзът ще 
бъде в състояние да има достъп до 
човешкия капитал, необходим за 
постигане на неговите цели в 
областта на научните изследвания и 
иновациите.

Or. en

Изменение 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Хоризонт 2020“ следва също 
така да спомогне за мотивирането на 
европейските изследователи да 
останат в Европа, да привлече 
изследователи от целия свят в 
Европа и да направи Европа по-
привлекателна дестинация за най-
добрите изследователи. Във връзка с 
това следва да се проведе обсъждане 
на равнище ЕС за установяване на 
атрактивни съгласувани правила за 
данъчно облагане на изследователите.

Or. fr

Обосновка

Съгласувани и атрактивни правила за данъчно облагане могат да спомогнат за 
прекратяване на „изтичането на мозъци“ от ЕС.

Изменение 294
Romana Jordan
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Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) „Хоризонт 2020“ гарантира 
равни възможности за всички 
европейски високи научни 
постижения и допринася за 
постигането на общо европейско 
научноизследователско пространство 
чрез насърчаване на доверие и по-
широко общоевропейско 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания.

Or. en

Изменение 295
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Достъпът до информационните 
и комуникационните мероприятия, 
отнасящи се до „Хоризонт 2020“, 
включително оповестяването на 
подкрепените проекти и 
резултатите, изисква осигуряването 
на достъпни за всички формати. 
Достъпните формати включват, но 
без да се свеждат само до това, 
уголемени шрифтове, Брайлова 
азбука, лесен за четене текст, аудио-, 
видео- и електронни формати.

Or. en

Обосновка

Лицата с увреждания следва да имат еднакъв достъп до информационните и 
комуникационните мероприятия, отнасящи се до „Хоризонт 2020“, включително 
оповестяването на подкрепените проекти и резултатите, още повече, че става 
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въпрос за публично финансиране.

Изменение 296
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При дейностите, осъществявани
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се преследва равенство между мъжете 
и жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както 
на жените, така и на мъжете 
изследователи, и измерението на пола 
се включи в съдържанието на 
проекти с цел да се подобри 
качеството на 
научноизследователската работа и да 
се стимулират иновациите. 
Дейностите следва да са насочени и 
към прилагането на принципите за 
равенство между мъжете и жените 
съгласно членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

(23) Научноизследователските 
дейности, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, следва да бъдат 
съобразени с достиженията на 
правото на Съюза по отношение на 
предоставянето на равни 
възможности за мъжете и жените. По
програма „Хоризонт 2020“ следва да 
се обръща внимание на високите 
научни постижения и на 
професионалната квалификация на 
научния и изследователския персонал 
от двата пола, зает в научните 
изследвания и иновациите. С оглед да 
се обезпечи ефективното използване 
на финансирането от Съюза, 
основното разграничение за 
финансиране от Съюза за научни 
изследвания следва да бъдат високите 
постижения по научния проект и 
професионалната квалификация на 
изследователските кадри.

Or. en

Изменение 297
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При дейностите, осъществявани (23) Научноизследователските 
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по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се преследва равенство между мъжете 
и жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както 
на жените, така и на мъжете 
изследователи, и измерението на пола 
се включи в съдържанието на 
проекти с цел да се подобри 
качеството на 
научноизследователската работа и да 
се стимулират иновациите. 
Дейностите следва да са насочени и 
към прилагането на принципите за 
равенство между мъжете и жените 
съгласно членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

дейности, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, следва да бъдат 
съобразени с достиженията на 
правото на Съюза по отношение на 
предоставянето на равни 
възможности за мъжете и жените. По 
програма „Хоризонт 2020“ следва да 
се обръща внимание на високите 
научни постижения и на 
професионалната квалификация на 
научния и изследователския персонал 
от двата пола, зает в научните 
изследвания и иновациите. С оглед да 
се обезпечи ефективното използване 
на финансирането от Съюза, 
основното разграничение за 
финансиране от Съюза за научни 
изследвания следва да бъдат високите 
постижения по научния проект и 
професионалната квалификация на 
изследователските кадри.

Or. en

Изменение 298
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да се 
преследва равенство между мъжете и 
жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както на 
жените, така и на мъжете изследователи, 
и измерението на пола се включи в 
съдържанието на проекти с цел да се 
подобри качеството на 
научноизследователската работа и да се
стимулират иновациите. Дейностите 

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да се 
преследва равенство между мъжете и 
жените в научните изследвания и 
иновациите, като се установят и 
премахнат основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както на 
жените, така и на мъжете изследователи 
с оглед на техните изключителни 
професионални качества и 
способности, и измерението на пола се 
включи в съдържанието на проекти с 
цел да се подобри качеството на 
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следва да са насочени и към 
прилагането на принципите за равенство 
между мъжете и жените съгласно 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

научноизследователската работа и да се 
стимулират иновациите. Дейностите 
следва да са насочени и към 
прилагането на принципите за равенство 
между мъжете и жените съгласно 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

Or. it

Изменение 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да се 
преследва равенство между мъжете и 
жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както на 
жените, така и на мъжете изследователи, 
и измерението на пола се включи в 
съдържанието на проекти с цел да се 
подобри качеството на 
научноизследователската работа и да се 
стимулират иновациите. Дейностите 
следва да са насочени и към 
прилагането на принципите за равенство 
между мъжете и жените съгласно 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да се 
насърчава равенство между мъжете и 
жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както на 
жените, така и на мъжете изследователи. 
Освен това „Хоризонт 2020“ следва да 
гарантира, че измерението на пола е 
интегрирано в съдържанието на 
научноизследователските и 
иновационни дейности на всички 
етапи на процеса, с цел да се подобри 
качеството на научноизследователската 
работа и да се стимулират иновациите. 
Дейностите следва да са насочени и към 
прилагането на принципите за равенство 
между мъжете и жените съгласно 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

Or. en
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Изменение 300
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да се 
преследва равенство между мъжете и 
жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както на 
жените, така и на мъжете изследователи, 
и измерението на пола се включи в 
съдържанието на проекти с цел да се 
подобри качеството на 
научноизследователската работа и да се 
стимулират иновациите. Дейностите 
следва да са насочени и към 
прилагането на принципите за равенство 
между мъжете и жените съгласно 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

(23) При дейностите, осъществявани по 
линия на „Хоризонт 2020“, следва да се 
преследва равенство между мъжете и 
жените в научните изследвания и 
иновациите, като се обърне особено 
внимание на основните причини за 
неравновесието между половете, 
използва се целият потенциал както на 
жените, така и на мъжете изследователи, 
с цел да се подобри качеството на 
научноизследователската работа и да се 
стимулират иновациите. Дейностите 
следва да са насочени и към 
прилагането на принципите за равенство 
между мъжете и жените съгласно 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Изразът „ измерението на пола“  е двусмислен, когато става въпрос за 
съдържанието на проектите и може също така да бъде свързан с противоречиви 
програми, които не са общоприети.

Изменение 301
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Научните изследвания и 
иновациите често се основават на 



PE492.656v01-00 70/206 AM\906699BG.doc

BG

възможността на учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите да имат достъп до 
научна информация, както и да 
споделят и използват тази научна 
информация. За да се увеличи 
разпространението и използването 
на знания, устойчивият достъп до 
научни публикации, който вече е 
заложен в Седмата рамкова програма, 
следва да бъде общ принцип за научни 
публикации, които получават 
публично финансиране от „Хоризонт 
2020“. Освен това в „Хоризонт 2020“ 
следва да се експериментира със 
свободния онлайн достъп до научни 
данни, генерирани или събрани от 
публично финансирани научни 
изследвания, като целта е до 2020 г. 
свободният достъп до такива данни 
да стане общо правило. Когато е 
уместно, разходите за публикуването 
могат да бъдат покрити от 
бюджета на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Teresa Riera Madurell, изменение 10.

Изменение 302
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Всички научни изследвания и 
иновации се основават на 
възможността на учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите да имат свободен достъп 
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до научна информация, както и да 
споделят и използват тази научна 
информация. За да се увеличи 
разпространението и използването
на знания, свободният безплатен 
онлайн достъп до научни публикации, 
който вече е заложен в Седмата 
рамкова програма, следва да бъде общ 
принцип за научни публикации, които 
получават публично финансиране от 
„Хоризонт 2020“. Освен това в 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
експериментира със свободния онлайн 
достъп до вече публикувани научни 
данни, генерирани или събрани от 
публично финансирани научни 
изследвания, като целта е до 2020 г. 
свободният достъп до такива данни 
да стане общо правило.

Or. en

Изменение 303
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) За да се увеличи 
разпространението и използването 
на знания, свободният безплатен 
онлайн достъп до научни публикации, 
който вече е заложен в Седмата 
рамкова програма, следва да бъде общ 
принцип за научни публикации, които 
получават публично финансиране от 
„Хоризонт 2020“. С изискването за 
свободен достъп до научните 
публикации, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, се гарантира по-
широко разпространение на знания и 
иновации за гражданите 
(включително учени, новатори, 
преподаватели, държавни 
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служители, предприемачи) и 
дружествата, особено за МСП, както 
и по-бърза възвръщаемост на парите 
на данъкоплатците от Съюза, 
инвестирани в научни изследвания.

Or. en

Изменение 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „Хоризонт 2020“ ще стимулира 
и подпомага дейности, насочени към 
използването на водещата позиция на 
Европа в надпреварата за 
разработване на нови процеси и 
технологии за насърчаване на 
устойчивото развитие в широк 
смисъл и борба с изменението на 
климата. Този хоризонтален подход, 
интегриран изцяло във всички 
приоритети на „Хоризонт 2020“, ще 
помогне на Съюза да преуспява в един 
свят с ниски нива на въглеродни 
емисии и с ограничени ресурси, като 
същевременно изгражда ефикасна по 
отношение на ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна икономика.

Or. en

Изменение 305
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Всеки участник, който е 
получил финансиране от Съюза, 
следва да положи максимални усилия 
за оползотворяване на 
притежаваните от него резултати 
за по-нататъшни 
научноизследователски или търговски 
цели или да ги предостави за ползване 
за тези цели от друго юридическо 
лице, по-специално чрез прехвърляне и 
лицензиране на резултати в 
съответствие с член 41 от 
Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [правила 
за участие].

Or. en

Изменение 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Всички научни изследвания и 
иновации се основават на 
възможността на учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите да имат свободен достъп 
до научна информация, както и да 
споделят и използват тази научна 
информация. Въпреки това правата 
на интелектуална собственост 
следва да бъдат зачитани.

Or. en

Изменение 307
Patrizia Toia
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични
принципи. Следва да се вземат под 
внимание становищата на европейската 
група за етика в науката и новите 
технологии. При
научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 
от ДФЕС и да се намали използването 
на животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на 
животните за лабораторни цели. 
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантирано високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
в съответствие с член 168 от ДФЕС.

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат етичните принципи. Следва 
да се вземат под внимание становищата 
на европейската група за етика в 
науката и новите технологии. Съюзът 
следва също така да уважава 
културното многообразие на 
държавите членки и техните 
решения по етични въпроси, които 
трябва да се вземат предвид за 
целите на финансирането.  
Научноизследователските дейности 
следва да се осъществяват в 
съответствие с член 13 от ДФЕС и да 
спазват задължението за замяна или 
намаляване на използването на 
животни за научни цели или 
подобряване на условията, при които 
това се извършва.  Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

Or. it

Обосновка

По-уместно е да се направи препратка към член 13 от ДФЕС във връзка с „трите R“ 
(„replacememt, reduction and refinement“, т.е. „замяна, намаляване и подобряване“); 
освен това тази формулировка съответства в по-голяма степен на член 19, параграф 
10 от предложението за Регламент за определяне на правилата за участие и 
разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“. Няма някаква специална 
обосновка за ограничаване на това изискване до „основните“ принципи. 

Изменение 308
Frédérique Ries, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
мотивираните и редовно 
актуализирани становища на 
европейската група за етика в науката и 
новите технологии (ЕГЕННТ), което 
предполага като предпоставка 
прозрачен метод на подбор, основан 
на независимостта и научния опит 
на членовете на ЕГЕННТ. При 
научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и да се намали 
използването на животни в научните 
изследвания и тестовете, като крайната 
цел е намирането на заместител на 
животните за лабораторни цели. Всички 
дейности следва да се извършват при 
гарантирано високо равнище на защита 
на човешкото здраве в съответствие с 
член 168 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Независимост по отношение на научния опит следва да се търси както в 
консултативните органи, така и в органите за вземане на решения.

Изменение 309
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. При 
финансирането на 
научноизследователски дейности по 
линия на „Хоризонт 2020“ следва да се 
зачитат законовите разпоредби и 
обичаите на държавите членки.
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантирано високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
в съответствие с член 168 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

При предоставянето на финансиране за научни изследвания по рамковите програми на 
ЕС трябва да се зачита националното конституционно право на държавите членки. 
ЕС не може да финансира научни изследвания, които не са позволени в държавите 
членки.

Изменение 310
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и (24) При научноизследователските и 
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иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични права и 
основните права на човека. Следва да 
се вземат под внимание становищата на 
европейската група за етика в науката и 
новите технологии, както и 
становището на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права 
и надзорния орган на ЕС по защита на 
данните. При научноизследователските 
дейности следва да се спазва също така 
член 13 от ДФЕС и да се намали 
използването на животни в научните 
изследвания и тестовете, като крайната 
цел е намирането на заместител на 
животните за лабораторни цели. Всички 
дейности следва да се извършват при 
гарантирано високо равнище на защита 
на човешкото здраве в съответствие с 
член 168 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 311
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. 



PE492.656v01-00 78/206 AM\906699BG.doc

BG

следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

Научноизследователските дейности 
следва също да зачитат 
законодателните или 
административните разпоредби и 
обичаите на държавите членки.
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантирано високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
в съответствие с член 168 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 312
Romana Jordan

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели, включително чрез 
стратегическо развитие и 
възприемането и прилагането на 
иновативни методи и технологии без 
използването на животни. Всички 
дейности следва да се извършват при 
гарантирано високо равнище на защита 
на човешкото здраве в съответствие с 
член 168 от ДФЕС.

Or. sl
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Изменение 313
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. 
Научноизследователските дейности 
следва също да зачитат 
законодателните или 
административните разпоредби и 
обичаите на държавите членки. 
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантирано високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
в съответствие с член 168 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 314
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
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Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
за лабораторни цели. При 
финансирането на 
научноизследователски дейности по 
линия на „Хоризонт 2020“ следва да се 
зачитат обичаите, 
конституционните и 
законодателните разпоредби на 
държавите членки. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

Or. en

Изменение 315
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Няма правно основание за 
използване на бюджета на Съюза за 
научни изследвания, развитие и 
доставка на военно оборудване и да се 
даде на Европейската агенция по 
отбрана (ЕАО) и националните 
министерства и агенции по отбрана  
директен достъп до бюджета на 
Съюза. Поради това научните 
изследвания в областта на 
отбраната следва да бъдат изрично 
изключени от „Хоризонт 2020“ и 
следва да не бъде създавано 
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структурирано сътрудничество 
между „Хоризонт 2020“ и ЕАО. По 
същите причини и научните 
изследвания в областта на 
технологиите с двойна употреба 
следва да бъдат изключени от 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 316
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24б) Всички покани за представяне на 
предложения за научни изследвания в 
областта на сигурността следва 
първо да бъдат подлагани на 
предварителна оценка на 
въздействието от етична и 
обществена гледна точка, която 
взема изцяло предвид потенциалните 
въздействия върху обществото на 
съответната програма за НИРД. След 
това всички важни етични въпроси 
и/или последици за обществото, 
изтъкнати в такава оценка на 
въздействието, следва да бъдат 
включени в пълна степен в поканата 
за представяне на предложения както 
като неразделна част от програмата 
за НИРД, така и чрез ресурси, 
предназначени за научни изследвания 
и анализи, които са насочени към 
конкретни опасения. В допълнение за 
всеки проект следва да се извърши 
проверка по отношение на етичните 
принципи, преди и по време на 
неговото изпълнение.

Or. en
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Изменение 317
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 24 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24в) Следва да се постигне баланс 
между научните изследвания в 
областта на природните науки и 
технологиите и в областта на други 
науки, в частност политическите, 
социалните и хуманитарните науки. 
Програмата в областта на 
сигурността следва да се съсредоточи 
върху същността и 
трансформацията на конфликтите и 
сътрудничеството, ролята на 
държавата, международната 
организация, недържавните 
участници и участниците от 
гражданското общество, но и върху 
реформата на секторите за 
предотвратяване на конфликти, 
изграждане на мира и сигурност на 
цивилното население.

Or. en

Изменение 318
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на
човешки ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 

(25) Следва да се обърне внимание на 
значителните разлики между 
националните законодателства на 
държавите членки по отношение на 
научните изследвания, при които се 



AM\906699BG.doc 83/206 PE492.656v01-00

BG

ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се 
финансират проекти, включващи 
използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи 
на държавите-членки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави-членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава-членка, в която тази 
дейност е забранена.

използват човешки ембриони и 
човешки ембрионални стволови клетки. 
Политиката на Съюза в областта на 
научните изследвания не следва да 
води до хармонизиране на 
националните законодателства на 
държавите членки. Комисията следва 
да си припомни своята декларация във 
връзка със Седмата рамкова програма, 
че ще се придържа към настоящата 
практика и няма да представя на 
регулаторния комитет предложения 
за проекти, включващи 
научноизследователски дейности, 
които унищожават човешки 
ембриони, включително за набавяне 
на стволови клетки1. Този 
ангажимент следва да се включи в 
настоящия регламент с цел да се 
гарантира правната приемственост.
__________________
1 Точка 12 от декларацията на 
Комисията относно член 6, 
приложена към Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности, ОВ L 
412, 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да придаде правна сила на ангажимента на 
Европейската комисия по отношение на научните изследвания, включващи стволови 
клетки.

Изменение 319
Elisabetta Gardini
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Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на
човешки ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се 
финансират проекти, включващи 
използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи 
на държавите членки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

(25) Съществуват значителни 
различия между националните 
законодателства по отношение на 
научните изследвания, използващи
човешки ембриони и човешки
ембрионални стволови клетки. 
Политиката на Съюза не следва да се 
стреми да хармонизира националните 
законодателства. Във връзка със 
Седмата рамкова програма 
Комисията заяви, че ще се придържа 
към настоящата практика и няма да 
представя на регулаторния комитет 
предложения за проекти, които 
включват научноизследователски 
дейности, които унищожават 
човешки ембриони, включително за 
набавяне на стволови клетки1. 
Желателно е този ангажимент да се 
включи в настоящия регламент, с цел 
да се обезпечи правна сигурност.
__________________
1Точка 12 от декларацията на 
Комисията относно член 6, 
приложена към Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.), ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 320
Anna Záborská, Jan Březina
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Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на
човешки ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се 
финансират проекти, включващи 
използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи 
на държавите членки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

(25) Следва да се обърне внимание на 
значителните разлики между 
националните законодателства на 
държавите членки по отношение на 
научните изследвания, при които се 
използват човешки ембриони и 
човешки ембрионални стволови клетки. 
Политиката на Съюза в областта на 
научните изследвания не следва да 
води до хармонизиране на 
националните законодателства на 
държавите членки. Комисията следва 
да си припомни своята декларация във 
връзка със Седмата рамкова програма, 
че ще се придържа към настоящата 
практика и няма да представя на 
регулаторния комитет предложения 
за проекти, включващи 
научноизследователски дейности, 
които унищожават човешки 
ембриони, включително за набавяне 
на стволови клетки1. Този 
ангажимент следва да се включи в 
настоящия регламент с цел да се 
гарантира правната приемственост.
__________________
1 Точка 12 от декларацията на 
Комисията относно член 6, 
приложена към Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности, ОВ L 
412, 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. en
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Изменение 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи на 
държавите членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. Въпреки 
това е признато, че научните 
изследвания, при които се използват 
стволови клетки, имат потенциал да 
доведат до разработването на 
лечения и терапии за пациентите, 
страдащи от множество болести и 
заболявания, включително нелечими 
невродегенеративни състояния като 
Паркинсон, болест на моторния 
неврон и множествена склероза, 
както и диабет тип 1, сърдечно-
съдови заболявания, увреждане на 
черния дроб, щети на гръбначния 
мозък и слепота. Със застаряването 
на населението ще се увеличи 
разпространението на много от тези 
състояния. За да се даде възможност 
за по-добро разбиране на огромния 
потенциал на стволовите клетки, 
учените следва да бъдат в състояние 
да продължат научните изследвания 
във всички насоки на научните 
изследвания, при които се използват 
стволови клетки, ако това е 
разрешено във въпросната държава 
членка. Използването на човешки 
стволови клетки, били те от възрастни 
или от ембриони, зависи обаче от 
преценката на учените с оглед на 
целите, които те желаят да постигнат, и 
подлежи на строго оценяване за 
съответствие с етичните стандарти. Не 
се финансират проекти, включващи 
използването на човешки ембрионални 
стволови клетки, които проекти не са 
получили необходимите одобрения от 
компетентните органи на държавите 
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членки. Не се финансират дейности, 
които са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. en

Изменение 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи на 
държавите членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

(25) Европейската комисия е загрижена 
за справедливостта при използването 
на човешки стволови клетки, 
независимо дали те са от възрастни 
индивиди, от ембриони или такива, 
извлечени от пъпна връв. Използването 
на човешки стволови клетки е по 
усмотрение на учените с оглед на 
целите на терапията, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Проекти, включващи 
използването на човешки ембрионални 
стволови клетки, могат да бъдат 
финансирани, при условие, че са 
получили необходимите одобрения от 
компетентните органи на съответните 
държави членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена. Медицинските изследвания 
върху всички видове стволови клетки 
обаче се финансират в държава 
членка, в която тази дейност е 
разрешена.

Or. fr
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Обосновка

Важно е да се възприеме обективен, толерантен и безпристрастен подход към 
чувствителния въпрос за научните изследвания върху различните видове стволови 
клетки, по-специално тези, които са от излишни ембриони. 

Изменение 323
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи 
на държавите членки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

(25) Стволовите клетки са доказали 
своята ефективност в различни 
медицински лечения, особено в 
областта на регенеративната 
медицина. Ето защо Съюзът следва да 
продължи да насърчава научните 
изследвания в тази насока.
Европейската комисия обаче отчита 
факта, че научните изследвания върху 
човешки ембрионални стволови 
клетки предизвикват етични 
проблеми и затова изрично се 
въздържа да настоява за използването 
на човешки ембрионални стволови 
клетки. Използването на човешки 
стволови клетки от възрастни, по-
специално на получените от кръвта 
от пъпна връв или на индуцираните 
плурипотентни стволови клетки, е 
по усмотрение на учените с оглед на 
целите, които те желаят да постигнат, и 
подлежи на строго оценяване за 
съответствие с етичните стандарти. Не 
се финансират проекти, включващи 
използването на човешки ембрионални 
стволови клетки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.
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Or. it

Изменение 324
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се 
финансират проекти, включващи 
използването на човешки ембрионални 
стволови клетки, които проекти не са 
получили необходимите одобрения от 
компетентните органи на 
държавите членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 
ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, се различава в отделните 
държави членки. Затова от бюджета 
на Европейския съюз не се финансират 
проекти, включващи използването на 
човешки ембрионални стволови клетки.

Or. en

Изменение 325
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 

(25) Европейската комисия не настоява 
изрично за използването на човешки 



PE492.656v01-00 90/206 AM\906699BG.doc

BG

ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да 
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи
на държавите членки. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

ембрионални стволови клетки. 
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените с 
оглед на целите, които те желаят да
постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с етичните 
стандарти. Не се финансират проекти, 
включващи използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения съгласно правото на 
съответната държава членка. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

Or. en

Изменение 326
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на 
човешки ембрионални стволови 
клетки. Използването на човешки 
стволови клетки, били те от възрастни 
или от ембриони, е по усмотрение на 
учените с оглед на целите, които те 
желаят да постигнат, и подлежи на 
строго оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се финансират 
проекти, включващи използването на 
човешки ембрионални стволови 
клетки, които проекти не са 
получили необходимите одобрения от 
компетентните органи на 
държавите членки. Не се финансират 
дейности, които са забранени във 

(25) Използването на човешки стволови 
клетки от възрастни е по усмотрение на 
учените с оглед на целите, които те 
желаят да постигнат, и подлежи на 
строго оценяване за съответствие с 
етичните стандарти, организирано от 
Европейската комисия. Не се 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.
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всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена.

Or. it

Обосновка

Принципът на субсидиарност трябва да се спазва в сектор, в който решенията по 
етични въпроси и правните решения се различават в толкова значителна степен 
между държавите членки. По силата на принципа на ЕС за съгласуваност, съгласно 
съдебната практика, установена от Съда на Европейския съюз с решението Brüstle, 
на научноизследователски проекти, посочени в горната разпоредба, не трябва да се 
предоставя финансиране. Посочването на Европейската комисия указва по-точно 
параграф 6 на нейната декларация от 30 декември 2006 г.

Изменение 327
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Съдът на Европейския съюз 
постанови във връзка с дело C- 34/101, 
че правото на Съюза не позволява 
патентоването на човешки 
ембрионални стволови клетки. Това 
решение на Съда не засяга 
националното законодателство 
относно този вид научни изследвания 
или финансирането от страна на 
бюджетите на държавите членки. 
При все това съдебното решение има 
последици за правото на Съюза. 
Настоящият регламент може 
евентуално да бъде оспорен пред Съда, 
ако той не изключва възможността 
за финансиране на научните 
изследвания, използващи човешки 
ембрионални стволови клетки. Ето 
защо е препоръчително този вид 
научни изследвания да не бъдат 
допустими за финансиране от Съюза, 
като това бъде оставено на 
националните бюджети за научни 
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изследвания.
__________________
1 Дело C-34/10, Решение на Съда 
(разширен състав) от 18 октомври 
2011 г., Oliver Brüstle срещу Greenpeace 
eV, все още непубликувано.

Or. en

Изменение 328
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Съдът на Европейския съюз 
постанови по дело C-34/101, че 
правото на Съюза не позволява 
патентоването на човешки 
ембрионални стволови клетки. В 
съответствие с това решение 
научните изследвания върху 
ембрионални стволови клетки следва 
да не бъдат допустими за 
финансиране от Съюза.
__________________
1 Дело C-34/10, Решение на Съда 
(разширен състав) от 18 октомври 
2011 г., Oliver Brüstle срещу Greenpeace

Or. en

Изменение 329
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Съдът на Европейския съюз 
постанови по дело C-34/101, че 
правото на Съюза не позволява 
патентоването на човешки 
ембрионални стволови клетки. В 
съответствие с това решение 
научните изследвания върху 
ембрионални стволови клетки следва 
да не бъдат допустими за 
финансиране от Съюза.
__________________
1 Дело С-34/10, Решение на Съда 
(разширен състав) от 18 октомври 
2011 г., Oliver Brüstle срещу Greenpeace.

Or. en

Изменение 330
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Съюзът следва да насърчи 
учените, чиито научни изследвания се 
финансират от европейския бюджет, 
да патентоват своите изобретения в 
Европа. Тъй като човешките 
ембрионални стволови клетки не 
могат да се патентоват, този вид 
научни изследвания следва да не бъдат 
допустими за финансиране от Съюза 
и да се финансират изключително от 
националните бюджети.

Or. en
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Изменение 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) В рамките на настоящата 
Рамкова програма Комисията следва 
да вземе в по-голяма степен предвид 
научните изследвания върху 
клетките, извлечени от кръвта от 
пъпната връв (способност за 
диференциране, размножаване и 
автоложно или алогенно използване, 
отсъствие на имунна реакция от 
страна на реципиента), които вече се 
използват успешно при лечението на 
определени болести.

Or. fr

Обосновка

Научните изследвания върху клетките, извлечени от кръвта от пъпната връв, следва 
да бъдат „третият начин“ за научни изследвания, изрично насърчавани в програмата 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 332
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) В рамките на Седмата рамкова 
програма всеки проект, който 
предвижда използване на човешки 
ембрионални стволови клетки, 
трябва да е преминал успешно научна 
оценка, при която необходимостта 
от използването на такива стволови 
клетки за постигане на научните 
цели се оценява от независими научни 
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експерти. Тази процедура следва да се 
запази при „Хоризонт 2020“. 

Or. en

Изменение 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Неотдавнашното откриване на 
индуцираните плурипотентни 
стволови клетки (клетки IPS) разкри 
нова посока в научните изследвания, 
надхвърляща възможностите на 
изследванията върху стволовите 
клетки от възрастни индивиди и от 
ембриони, които съществуват от 
няколко години, и това даде нови 
надежди на пациентите, чакащи за 
лечение. Затова Съюзът следва да 
предприеме действия, като се има 
предвид:
– интересът на научната общност 
при всички видове научни изследвания;
– необходимостта да се постигне 
равновесие между различните видове 
научни изследвания върху стволови 
клетки, без никои от тях да бъдат 
предпочитани за сметка на 
останалите;
- значението на безпристрастното 
разглеждане на етичните проблеми, 
повдигнати от всяка категория 
стволови клетки.

Or. fr

Изменение 334
Konrad Szymański
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Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Политиката на Съюза и 
финансирането от Съюза в областта 
на научните изследвания следва да 
гарантират, че учените, чиито 
научни изследвания се финансират с 
пари на данъкоплатците на Съюза, 
патентоват също така своите 
изобретения в Съюза. Предвид 
забраната за патентоване на 
човешки ембрионални стволови 
клетки (вж. практиката на Съда на 
ЕС по дело С-34/10), този вид научни 
изследвания следва да не бъдат 
допустими за финансиране от Съюза, 
за да се гарантира отговорно 
използване на парите на 
данъкоплатците. Независимо от 
това дадена държава членка може да 
вземе решение да финансира такива 
научни изследвания изцяло от своя 
национален бюджет и в 
съответствие със своето национално 
законодателство.

Or. en

Изменение 335
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Съюзът следва да насърчи 
учените, чиито научни изследвания се 
финансират от бюджета на Съюза, 
да патентоват своите изобретения в 
Европа. Тъй като човешките 
ембрионални стволови клетки не 
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могат да се патентоват, този вид 
научни изследвания следва да не бъдат 
допустими за финансиране от Съюза 
и да се финансират изцяло от 
националните бюджети.

Or. en

Изменение 336
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Политиката на Съюза и 
финансирането от Съюза в областта 
на научните изследвания следва да 
гарантират, че учените, чиито 
научни изследвания се финансират с 
пари на данъкоплатците на Съюза, 
патентоват също така своите 
изобретения в Съюза. Предвид 
забраната за патентоване на 
човешки ембрионални стволови 
клетки (вж. практиката на Съда на 
ЕС по дело С-34/10), този вид научни 
изследвания следва да не бъдат 
допустими за финансиране от Съюза, 
за да се гарантира отговорно 
използване на парите на 
данъкоплатците. Независимо от 
това дадена държава членка може да 
вземе решение да финансира такива 
научни изследвания изцяло от своя 
национален бюджет и в 
съответствие със своето национално 
законодателство.

Or. en

Изменение 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler
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Предложение за регламент
Съображение 25 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25в) Научни изследвания върху 
алтернативни не-ембрионални 
източници на стволови клетки, 
които са се доказали като по-
обещаващи и по-малко спорни, следва 
да бъдат силно подкрепяни. Такъв 
стимул ще засили също така 
конкурентоспособността на Съюза в 
тази област.

Or. en

Обосновка

От научна гледна точка човешките ембрионални стволови клетки се оказаха по-скоро 
разочароващи, като клинично понастоящем те са все по-малко обещаващи. За разлика 
от това, научните постижения в областта на научните изследвания с алтернативни 
стволови клетки (от възрастни индивиди, получени от пъпната връв или индуцирани 
плурипотентни), които не са спорни, представят по-добри перспективи за клинично 
приложение или имат наистина вече широко разпространени клинични резултати.

Изменение 338
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
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за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация. Подходящото 
свързване с фондовете на политиката 
на сближаване и координираните 
действия ще спомогнат за 
намаляването на неравенствата в 
Европейския съюз по отношение на 
научните изследвания и иновациите, 
като се отчитат специфичните 
особености на регионите, посочени в 
членове 174, 349 и 355, параграф 1 от 
ДФЕС.

Or. pt

Обосновка

Необходима е подходяща структура за свързването на фондовете в рамките на 
регионалната политика и политиката на сближаване с финансирането по 
програмата „Хоризонт 2020“, без да се забравят специфичните особености на 
регионите, посочени в членове 174, 349 и 355, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
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политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация. Въпреки това е от 
съществено значение да се направи 
ясно разграничение между начина, по 
който се разпределя финансирането: 
финансирането за научни изследвания 
и иновации по линия на „Хоризонт 
2020“ следва винаги да бъде 
разпределяно въз основа на 
критериите за високи постижения в 
областта на научните изследвания и 
потенциала за постигане на 
конкретни резултати в областта на 
иновациите.

Or. en

Изменение 340
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
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изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация. „Хоризонт 2020“ 
следва също така да стъпи върху 
успеха на съществуващите 
инициативи, като например 
инициативата „Региони на 
знанието“ и Съвместния 
изследователски инструмент.

Or. de

Изменение 341
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия и водещи 
инициативи на „Хоризонт 2020“ с 
други програми на Съюза в различни 
области, като например образованието, 
космическите изследвания, околната 
среда, енергетиката, селското 
стопанство и рибарството, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации и да насърчат 
потенциала за изкачване по 
„стълбата към високи постижения“ 
в контекста на стратегии за 
интелигентна специализация.

Or. en
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Изменение 342
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната и външната сигурност, 
културата и медиите, както и с 
фондовете по политиката на сближаване 
и политиката за развитие на селските 
райони, които конкретно могат да 
спомогнат за укрепване на националния 
и регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

Or. en

Обосновка

Вече не съществува чисто вътрешно измерение на сигурността, тъй като много от 
заплахите днес са от глобален характер (например престъпленията в 
кибернетичното пространство, тероризмът). Съюзът създаде съответна 
организация чрез обвързване на ръководителя на ЕСВД като заместник-председател 
на Комисията. „Хоризонт 2020“ следва също да отчита тази необходимост.

Изменение 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Ако целите на „Европа 2020“ 
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трябва да бъдат постигнати в пълен 
размер, е важно политиката на 
сближаване на Съюза да допринася за 
подобряване на базата от умения и 
капацитета за иновации на местно 
равнище, както и за разработване на 
инструменти и мерки за 
сътрудничество, за да се насърчава 
сътрудничеството между регионите 
в ЕС. Такива инструменти и такова 
сътрудничество са от съществено 
значение за изпълнението и успеха на 
програмата за високи постижения 
„Хоризонт 2020“ на местно, 
регионално и европейско равнище. 
Освен това оперативните програми и 
стратегиите в областта на 
научните изследвания, иновациите и 
интелигентната специализация 
следва да бъдат насочени към по-
тясно обвързване между „Хоризонт 
2020“ и структурните фондове.

Or. fr

Изменение 344
Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) С цел да се постигнат по-тесни 
и по-добри връзки между научните 
изследвания и иновациите, „Хоризонт 
2020“ следва да подкрепя трансфера 
на знания и технологии, като обръща 
специално внимание на връзката 
между научните изследвания в 
обществената сфера и 
производствените структури на 
Съюза във всичките му региони.

Or. en
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Изменение 345
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) „Хоризонт 2020“ следва да се 
стреми към разпространение и 
насърчаване на висококачествени 
научни изследвания във всички 
европейски региони като 
предпоставка за балансирана от 
географска гледна точка стратегия на 
Съюза за растеж и иновации, както и 
към насърчаване на мобилността на 
изследователите като средство за 
предотвратяване на формите на 
изтичане на мозъци от една държава 
членка в друга.

Or. en

Изменение 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Инструменти, отнасящи се до 
стълбата към високи постижения, 
следва да бъдат въведени както в 
„Хоризонт 2020“, така и в 
политиката на сближаване с цел 
оползотворяване на полезните 
взаимодействия между политиките.

Or. en
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Изменение 347
Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26б) Европейските местни и 
регионални органи играят важна роля 
за осъществяване на европейското 
научноизследователско пространство 
и за осигуряване на ефикасна 
координация на финансовите 
инструменти на Съюза, по-специално 
за насърчаване на връзките между 
„Хоризонт 2020“ и структурните 
фондове, в рамките на регионалните 
стратегии в областта на 
иновациите, основани на 
интелигентната специализация. 
Регионите също така имат ключова 
роля в разпространението и 
прилагането на резултатите на 
„Хоризонт 2020“, както и в 
предлагането на допълнително 
финансиране.

Or. en

Изменение 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) МСП представляват важен 
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 

(27) МСП представляват важен 
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
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2003 година. Това следва да е в 
подкрепа на целите на „Small Business 
Act“.

2003 година. Това следва да е в 
подкрепа на целите на „Small Business 
Act“. Малките и средните 
предприятия съставляват повече от 
95 % от всички предприятия в Съюза, 
между тях обаче има големи различия 
и е необходим различен подход към 
различните видове МСП. Затова 
„Хоризонт 2020“ следва да предвиди 
пакет от разнообразни инструменти 
за подкрепа на дейностите и 
капацитета на МСП в 
научноизследователската и 
иновационната сфера, като пряко 
финансиране, по-добро участие в 
съвместни проекти, по-лесен достъп 
до финансиране, подобряване на 
уменията и обучение, мобилност на 
човешките ресурси, както и Eurostars. 
„Хоризонт 2020“ следва също така да 
подпомага малки „дружества със 
средна капитализация“ (дружества, 
ръководени от предприемачи, чиито 
персонал не надвишава 1 000 
служители), много от които имат 
висок потенциал за растеж.

Or. en

Обосновка

Определението за МСП е много широко. За различните видове МСП е необходим 
различен подход. „Хоризонт 2020“ следва да предостави пакет от различни 
инструменти, които биха могли да бъдат използвани и насочени към различни 
подгрупи на МСП, в зависимост например от размера им, фазата на растеж, сектора 
и интензивността на научните изследвания и иновациите.

Изменение 349
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) МСП представляват важен 
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 година15. Това следва да е в 
подкрепа на целите на „Small Business 
Act“16.

(27) МСП представляват важен 
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 година15. За тази цел следва да 
бъде разработен набор от 
инструменти, който да подкрепя 
научноизследователската и 
новаторската дейност на различните 
етапи на иновационния цикъл и в 
който да бъдат отчитани 
различните по размер и вид МСП. За 
цялото време на своето изпълнение 
„Хоризонт 2020“ следва да отпусне 
най-малко 20 % от своя бюджет за 
МСП. По-конкретно, поне 10 % от 
бюджета на „Хоризонт 2020“ ще 
бъдат предоставени чрез 
инструмента за МСП, който следва 
да бъде управляван и прилаган от 
една-единствена, специално посочена 
за това административна структура.

Or. en

Изменение 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) МСП представляват важен
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 година. Това следва да е в 
подкрепа на целите на „Small Business 

(27) МСП представляват съществен
източник на иновации, растеж и 
работни места в Европа. Поради това 
е необходимо широкото участие в 
„Хоризонт 2020“ на МСП съгласно 
посоченото в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 година. Това 
следва да е в подкрепа на целите на 
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Act“. „Small Business Act“.

Or. fr

Изменение 351
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) МСП представляват важен
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 година. Това следва да е в 
подкрепа на целите на „Small Business
Act“16.

(27) МСП представляват съществен
източник на иновации и растеж в 
Европа. Поради това е необходимо 
широкото участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП съгласно посоченото в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 година. Това следва да е в 
подкрепа на целите на „Small Business 
Act“.

Or. fr

Изменение 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Университетите играят 
ключова роля в рамките на научната 
и технологична база на Съюза като 
основни институции за високи 
постижения както в областта на 
обучението, така и в научните 
изследвания.
Научноизследователските и 
технологичните организации 
обединяват различни участници по 
цялата верига на иновациите, от 
фундаменталните научни 
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изследвания до технологичните 
научни изследвания, от 
разработването на продукта и на 
процеса до прототипа и 
демонстрацията, както и за 
цялостно изпълнение в публичния и 
частния сектор.
Промишлеността и МСП са от 
съществено значение при 
въвеждането на резултатите от 
научните изследвания на пазарите. 
„Хоризонт 2020“ следва да привлече 
инвестиции от частния сектор в 
НИРД, с цел комбинираните публични 
и частни инвестиции в научни 
изследвания и развитие да достигнат 
3 % от БВП.

Or. en

Изменение 353
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Университетите играят 
ключова роля в рамките на научната
и технологична база на Съюза като 
основни институции за високи 
постижения както в областта на 
обучението, така и в научните 
изследвания. 
Научноизследователските и 
технологичните организации заемат 
централна позиция в иновативните 
екологични системи, като 
обединяват ключови участници по 
цялата верига на иновациите, от 
фундаменталните научни 
изследвания до технологичните 
научни изследвания, от 
разработването на продукта и на 
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процеса до прототипа и 
демонстрацията, както и за 
цялостно изпълнение в публичния и 
частния сектор. Промишлеността и 
МСП са от съществено значение при 
въвеждането на резултатите от 
научните изследвания на пазарите. 
„Хоризонт 2020“ следва да привлече 
инвестиции от частния сектор в 
НИРД, с цел комбинираните публични 
и частни инвестиции в научни 
изследвания и развитие да достигнат 
3 % от БВП (за две трети от които 
следва да допринесе частният 
сектор).

Or. en

Изменение 354
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) С оглед постигане на 
максимално въздействие на 
„Хоризонт 2020“, следва да се отдели 
специално внимание на 
мултидисциплинарните, 
интердисциплинарните и 
трансдисциплинарните подходи като 
необходими фактори за постигане на 
значителен научен напредък. 
Пробивите в науката често се 
случват на границата или в 
пресечните точки между отделните 
дисциплини и познания. Освен това 
сложността на проблемите и 
предизвикателствата, пред които е 
изправена Европа, изискват решения, 
които могат да бъдат намерени само 
ако се обединят усилията на няколко 
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дисциплини и социални участници.

Or. en

Изменение 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) С оглед постигане на 
максимално въздействие на 
„Хоризонт 2020“, следва да се отдели 
специално внимание на 
мултидисциплинарните, 
интердисциплинарните и 
трансдисциплинарните подходи като 
необходими фактори за постигане на 
значителен научен напредък. 
Пробивите в науката често се 
случват на границата или в 
пресечните точки между отделните 
дисциплини и познания. Освен това 
сложността на проблемите и 
предизвикателствата, пред които е 
изправена Европа, изискват решения, 
които могат да бъдат намерени само 
ако се обединят усилията на няколко 
дисциплини и социални участници.

Or. en

Обосновка

Мултидисциплинарността, интердисциплинарността и трансдисциплинарността са 
от решаващо значение за постигане на напредък в науката и иновациите. Често една 
научна дисциплина или няколко изследователи не могат да се справят сами със 
сложността на настоящите проблеми. Ето защо за намирането и разработването 
на най-добрите решения често са необходими общи цели или общи когнитивни 
структури между отделните дисциплини и социални участници. Поради тази причина 
„Хоризонт 2020“ следва не само да предвижда, но и да насърчава 
мултидисциплинарността и интердисциплинарността.
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Изменение 356
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Университетите и 
организациите, осъществяващи 
научни изследвания, играят ключова 
роля в рамките на научната и 
технологична база на Съюза като 
основни институции за високи 
постижения както в областта на 
обучението, така и в научните 
изследвания.

Or. en

Обосновка

В много национални системи организациите, осъществяващи научни изследвания, 
имат водеща роля в научните изследвания на високо ниво.

Изменение 357
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Университетите и 
научноизследователските 
организации играят ключова роля в 
рамките на научната и технологична 
база на Съюза като основни 
институции за високи постижения 
както в областта на обучението, 
така и в научните изследвания.

Or. en
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Изменение 358
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Университетите играят 
ключова роля в рамките на научната 
и технологична база на Съюза като 
основни институции за високи 
постижения както в областта на 
обучението, така и в научните 
изследвания, тъй като са от 
съществено значение за свързване на 
прилагането на Европейското 
пространство за висше образование с 
Европейското научноизследователско 
пространство.

Or. en

Изменение 359
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) С цел постигането на 
максимален ефект от „Хоризонт 
2020“ следва да се обърне специално 
внимание на основната наука, както 
и на мултидисциплинарните и 
интердисциплинарните подходи като 
необходими елементи за постигане на 
значим научен напредък. Важните 
постижения в науката често се 
извършват на границите или 
пресечните точки на различни 
дисциплини. Освен това сложността 
на проблемите и 
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предизвикателствата, пред които е 
изправена Европа, изискват решения, 
които могат да бъдат намерени само 
ако се обединят усилията на няколко 
дисциплини.

Or. en

Изменение 360
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални и регионални програми за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите.

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални и регионални програми за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите; координацията и 
наблюдението, извършвани като част 
от „Хоризонт 2020“, следва да 
гарантират оптималното използване 
на ресурсите и липсата на ненужно 
дублиране на разходи, независимо от 
това какви източници на 
финансиране са привлечени.

Or. es

Обосновка

Целта е да се изтъкне, че всяко взаимодействие е положително, ако са налице 
отлична координация и подходящо наблюдение, за да се избегне ненужно дублиране.

Изменение 361
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални и регионални програми за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите.

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални и регионални програми, 
както и взаимоизгодни и достъпни 
международни програми за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите.

Or. en

Обосновка

Тъй като организации от трети държави ще имат свободен достъп до „Хоризонт 
2020“, трябва да гарантираме, че организациите от ЕС ще имат свободен достъп до 
научноизследователските програми на трети държави на практика, а не само на 
теория.

Изменение 362
Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални и регионални програми за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите.

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
международни, национални и 
регионални програми за подпомагане на 
научните изследвания и иновациите.
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Or. en

Изменение 363
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) По-голямо въздействие следва да се 
постигне и чрез съчетаването на 
„Хоризонт 2020“ със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-
широки цели по 
конкурентоспособността на Европа и да 
спомогнат за справяне с обществени 
предизвикателства. С използването на 
по-подходящи за целта структури могат 
да бъдат продължени публично-
частните партньорства под формата на 
съвместни технологични инициативи, 
стартирани съгласно Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 година относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.).

(29) По-голямо въздействие би могло да 
се постигне и чрез съчетаването на 
„Хоризонт 2020“ със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-
широки цели по 
конкурентоспособността на Европа, 
„отключването“ на частни средства
и да спомогнат за справяне с 
обществени предизвикателства. Тези 
партньорства следва да се основават 
на реално партньорство, 
включително по отношение на 
поетите задължения и вноските от 
частния сектор, да определят и да 
бъдат отговорни за конкретни цели, 
които следва да бъдат постигнати, 
да бъдат приведени в съответствие с 
останалата част от „Хоризонт 
2020“ по отношение на правилата 
относно правата на 
интелектуалната собственост, 
правата на достъп, прозрачността и 
отвореността към заинтересованите 
нови и малки участници, да 
насърчават участието на цялата 
верига на създаване на добавена 
стойност, да стимулират 
допълнителни частни инвестиции в 
научни изследвания и развитие, и да 
бъдат приведени в съответствие със 
стратегическата програма на Съюза 
в областта на 
научноизследователските и 
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развойните дейности и иновациите. С 
използването на по-подходящи за целта 
структури и зачитането на 
горепосочените принципи могат да 
бъдат продължени публично-частните 
партньорства под формата на съвместни 
технологични инициативи, стартирани 
съгласно Решение № 1982/2006/EO на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.).

Or. en

Обосновка

Макар ПЧП, включително СТИ, да могат да подобрят конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС и да „отключат“ частни фондове, те трябва да отговарят 
на определени минимални условия по отношение на съчетаване на публични средства с 
частните партньори, приложимостта на обичайните правила за правата на 
интелектуална собственост, правата за достъп и откритото участие за новите и 
малките участници, прозрачността на търговете, тяхната допълняемост с 
традиционните транснационални проекти за сътрудничество, както и привеждането 
им в съответствие със стратегическата програма на ЕС в областта на 
научноизследователските и развойните дейности.

Изменение 364
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) По-голямо въздействие следва да се 
постигне и чрез съчетаването на 
„Хоризонт 2020“ със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-

(29) По-голямо въздействие следва да се 
постигне и чрез съчетаването на 
„Хоризонт 2020“ със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-
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широки цели по 
конкурентоспособността на Европа и да 
спомогнат за справяне с обществени 
предизвикателства. С използването на 
по-подходящи за целта структури могат 
да бъдат продължени публично-
частните партньорства под формата на 
съвместни технологични инициативи, 
стартирани съгласно Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 година относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.).

широки цели по 
конкурентоспособността на Европа и да 
спомогнат за справяне с обществени 
предизвикателства. С използването на 
по-подходящи за целта структури могат 
да бъдат продължени съществуващите 
публично-частни партньорства под 
формата на съвместни технологични 
инициативи, стартирани съгласно 
Решение № 1982/2006/EO на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.). По-специално, тяхното 
управление и функциониране следва да 
бъдат преразгледани, за да се 
гарантира открито, прозрачно, 
ефективно и ефикасно функциониране 
и да се даде възможност за участие 
на широк кръг от заинтересовани 
лица, осъществяващи дейност в 
техните конкретни области. Освен 
това Комисията следва да извърши 
оценка на възможността за 
включване на аспекта на 
образованието, като съществен 
елемент от триъгълника на 
знанието, в съвместните 
технологични инициативи и други 
установени публично-частни 
партньорства.

Or. en

Изменение 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) По-голямо въздействие следва да се (29) По-голямо въздействие следва да се 
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постигне и чрез съчетаването на 
„Хоризонт 2020“ със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-
широки цели по 
конкурентоспособността на Европа и да 
спомогнат за справяне с обществени 
предизвикателства. С използването на 
по-подходящи за целта структури могат 
да бъдат продължени публично-
частните партньорства под формата на 
съвместни технологични инициативи, 
стартирани съгласно Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 година относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.).

постигне и чрез съчетаването на 
„Хоризонт 2020“ със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-
широки цели по 
конкурентоспособността на Европа и да 
спомогнат за справяне с обществени 
предизвикателства. С използването на 
по-подходящи за целта структури могат 
да бъдат продължени публично-
частните партньорства под формата на 
съвместни технологични инициативи, 
стартирани съгласно Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 година относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.). Комисията следва да 
предостави един-единствен източник 
на финансиране, освен когато 
съществува ясно споразумение между 
Комисията и държавите членки да 
предоставят достатъчен бюджет за 
съвместно финансиране на конкретна 
инициатива.

Or. en

Обосновка

Институционализираните ПЧП са свързани с високи административни разходи и за 
тях е необходимо дълго време за подготовка. Новите ПЧП, които отговарят на 
определените критерии, следва да се основават на модел на финансиране с един 
източник на финансиране (Европейската комисия). Един-единствен източник на 
финансиране в „Хоризонт 2020“ (Европейската комисия) е предпочитаното решение 
по отношение на опростяване на изпълнението на проектите и за осигуряване на 
равни възможности за участие в различните участващи държави.

Изменение 366
Christian Ehler
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Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес, 
взаимна полза и реципрочност, когато 
е целесъобразно. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие. Комисията 
следва да изготви стратегия, 
основаваща се на политиките и 
потребностите на Съюза, с цел по-
добро насочване и определяне на 
приоритетите на международното 
сътрудничество в областта на 
науката, технологиите и 
иновациите, в която се 
идентифицират ключови трети 
държави и области на науката и 
технологиите, върху които да се 
съсредоточат усилията.

Or. en

Изменение 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Съображение 30



AM\906699BG.doc 121/206 PE492.656v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие. В 
международното сътрудничество 
следва да се вземат предвид 
възможностите и потенциалната 
роля на най-отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии 
в рамките на районите на света, 
където се намират.

Or. fr

Обосновка

По целия свят има най-отдалечени региони и отвъдморски страни и територии на ЕС 
и така те могат да функционират като опорни точки за дейностите на Европейския 
съюз, особено в областта на международното сътрудничество.

Изменение 368
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се (30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
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насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие. Като се 
гарантира, че финансирането, 
предоставяно по линия на 
„Хоризонт 2020“, не противоречи на 
основни ценности на Съюза и за да се 
насърчава съгласуваността с 
външната политика и политиката 
на развитие на Съюза, следва да се 
установят специфични правила, 
приложими за трети държави, при 
надлежно обосновани подозрения за 
нарушения на правата на човека, 
участие във въоръжени конфликти 
или в териториални конфликти.

Or. en

Изменение 369
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
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технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.
Сътрудничеството с трети държави 
в областта на научните изследвания с 
възможна двойна употреба обаче 
следва да се избягва по отношение на 
която и да било държава, която не 
зачита правата на човека, 
резолюциите на ООН и 
международното право.

Or. en

Изменение 370
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие 
и мрежите за международно 
сътрудничество на Съюза в научните 
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допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

изследвания в тези области, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

Or. en

Изменение 371
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие.

(30) Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се 
насърчава сътрудничеството с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза. Международното 
сътрудничество в областта на науката, 
технологиите и иновациите следва да 
бъде насочено към постигане на целите 
на „Европа 2020“ за укрепване на 
конкурентоспособността и за справяне с 
обществените предизвикателства, както 
и да подкрепя външната политика на 
Съюза и неговата политика за развитие, 
включително като се развиват полезни 
взаимодействия с външни програми и се 
допринася за изпълнението от Съюза на 
неговите международни ангажименти, 
като например постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие и целите на 
конференцията „Рио+20“.

Or. en

Изменение 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Следва да се обмисли 
насърчаване на участието на 
научноизследователски екипи в 
различни проекти с цел повишаване 
на качеството на научните 
изследвания и иновациите и 
възможността за международно 
сътрудничество. 

Or. en

Изменение 373
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С оглед запазване на 
равнопоставеността за всички 
предприятия с дейност на вътрешния 
пазар, финансирането по 
„Хоризонт 2020“ следва да бъде 
съобразено с правилата за държавните 
помощи, за да се осигури ефективно 
разходване на публичните средства и да 
се избегне нарушаването на пазарните 
условия, като например отблъскването 
на частното финансиране, създаването 
на неефективни пазарни структури или 
протекционизма за неефективни 
фирми.

(31) С оглед запазване на 
равнопоставеността за всички 
предприятия с дейност на вътрешния 
пазар, финансирането по 
„Хоризонт 2020“ следва да бъде 
съобразено с правилата за държавните 
помощи, за да се осигури ефективно 
разходване на публичните средства и да 
се избегне нарушаването на пазарните 
условия, като например отблъскването 
на частното финансиране или
създаването на неефективни пазарни 
структури.

Or. fr

Изменение 374
Sari Essayah
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимостта от нов подход за 
контрол и управление на риска при 
финансирането на научни изследвания 
от Съюза беше отчетена от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., на който се 
настоя за нов баланс между доверието и 
контрола, както и между поемането и 
избягването на риск. Европейският 
парламент, в своята резолюция от 
11 ноември 2010 г. за опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания, призова за 
прагматична промяна към 
административно и финансово 
опростяване и заяви, че управлението на 
европейското финансиране на научни 
изследвания следва да се основава в по-
голяма степен на доверие към 
участниците и толерантност към риска. 
В междинния доклад за оценка на 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания (2007—2013 г.) се 
заключава, че е необходим по-
радикален подход, за да се постигне 
качествен скок в опростяването, и че 
трябва да се възстанови баланса между 
риска и доверието.

(32) Необходимостта от нов подход за 
контрол и управление на риска при 
финансирането на научни изследвания 
от Съюза беше отчетена от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., на който се 
настоя за нов баланс между доверието и 
контрола, както и между поемането и 
избягването на риск. Европейският 
парламент, в своята резолюция от 
11 ноември 2010 г. за опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания, призова за 
прагматична промяна към 
административно и финансово 
опростяване и заяви, че управлението на 
европейското финансиране на научни 
изследвания следва да се основава в по-
голяма степен на доверие към 
участниците и толерантност към риска. 
В междинния доклад за оценка на 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания (2007—2013 г.) се 
заключава, че е необходим по-
радикален подход, за да се постигне 
качествен скок в опростяването, и че 
трябва да се възстанови баланса между 
риска и доверието. Това 
административно и финансово 
опростяване следва да бъде 
завършено, преди да започне 
изпълнението на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 375
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и съдействието за по-добро 
оползотворяване на промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие.

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и съдействието за по-добро 
оползотворяване на промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие. По настоящия регламент не 
се финансират административните 
разходи на Комисията за изпълнение 
на програмата, нито 
строителството или 
функционирането на мащабни 
европейски инфраструктурни 
проекти като „Галилео“, ГМОСС или 
ITER. 

Or. en

Обосновка

Твърде често беше „злоупотребявано“ със 7РП за финансиране на празнини във 
финансирането на мащабни европейски проекти като „Галилео“, ГМОСС или ITER. 
Въпреки че ЕП подкрепя тези проекти и тяхното финансиране, следва да бъде 
категорично ясно, че „Хоризонт 2020“ не финансира техните допълнителни разходи 
нито на етапа на въвеждането на тези проекти, нито при тяхното изпълнение.

Изменение 376
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 

С настоящия регламент се установява 
рамковата програма за научни 
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изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и съдействието за по-добро 
оползотворяване на промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие.

изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) и 
се определя рамката, уреждаща 
подпомагането от Съюза на 
научноизследователски и иновационни 
дейности и съдействието за по-добро 
оползотворяване на обществения, 
икономическия и промишления 
потенциал на политиката на иновации, 
научни изследвания и технологично 
развитие.

Or. en

Изменение 377
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „научноизследователски и 
иновационни дейности“ означава целия 
спектър от дейности за научни 
изследвания, технологично развитие, 
демонстрации и иновации, включително 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави и международни 
организации; разпространяване и 
оптимизиране на резултатите и 
стимулиране на обучението и 
мобилността на научните работници в 
Съюза;

a) „научноизследователски и 
иновационни дейности“ означава целия 
спектър от дейности за научни 
изследвания, технологично развитие, 
демонстрации и иновации, включително 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави и международни 
организации, свободен достъп,
разпространяване и оптимизиране на 
резултатите и стимулиране на 
обучението и мобилността на научните 
работници в Съюза;

Or. en

Изменение 378
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „публично-частно партньорство“ 
означава партньорство, при което 
партньори от частния сектор, Съюза и, 
когато е целесъобразно, други
партньори се ангажират съвместно да 
подкрепят разработването и 
изпълнението на програма или дейности 
за научни изследвания и иновации;

г) „публично-частно партньорство“ 
означава партньорство между 
партньори от частния сектор и 
партньори от публичния сектор като 
университети, 
научноизследователски организации и 
други организации от публичния 
сектор, подкрепяно съвместно от 
Съюза и неговите партньори с цел да 
подкрепят разработването и 
изпълнението на програма или дейности 
за научни изследвания и иновации;

Or. en

Изменение 379
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „партньорство в рамките на 
публичния сектор“ означава 
партньорство, при което органи от 
публичния сектор или организации с 
мисия за обществена услуга на 
регионално, национално или 
международно равнище се ангажират 
със Съюза съвместно да подкрепят 
разработването и изпълнението на 
програма или дейности за научни 
изследвания и иновации.

д) „партньорство в рамките на 
публичния сектор“ означава 
партньорство, при което органи от 
публичния сектор или организации с 
мисия за обществена услуга на местно, 
регионално, национално или 
международно равнище се ангажират 
със Съюза съвместно да подкрепят 
разработването и изпълнението на 
програма или дейности за научни 
изследвания и иновации.

Or. ro

Изменение 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Предложение за регламент
Член 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „научноизследователски 
инфраструктури“ (НИ) означава 
съоръжения, ресурси, организационни 
системи и услуги, използвани от 
научноизследователските общности 
за провеждане на 
научноизследователски и 
иновационни дейности в техните 
области. Когато е уместно, те могат 
да се използват и извън научните 
изследвания, напр. за образователни 
или публични услуги. Тук се включват: 
важно научно оборудване (или 
комплекти от инструменти); 
ресурси, основани на знанието, като 
колекции, архиви или научни данни; 
електронни инфраструктури, като 
данни, компютърни и софтуерни 
системи, комуникационни мрежи и 
системи за насърчаване на 
отвореност и доверие в цифровата 
среда; всякаква друга уникална по 
естеството си инфраструктура, 
която е от съществено значение за 
достигане до високи постижения в 
научните изследвания и иновациите;

Or. en

Обосновка

С оглед да има общо определение, отнасящо се до понятието за инфраструктура, е 
необходимо в законодателен документ да се включи използваното вече понятие, което 
разширява традиционното разбиране, свързвано със сгради и материални инвестиции.

Изменение 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 2 – буква д б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) „интелигентна специализация“ 
означава концепцията за 
разработването на политиката на 
Европейския съюз в областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите. Целта на 
интелигентната специализация е да 
се насърчи ефикасното и ефективно 
използване на публичните 
инвестиции чрез използване на 
взаимодействието между държавите 
и регионите и чрез укрепване на 
иновационния им капацитет. 
Стратегията за интелигентна 
специализация се състои от 
многогодишна стратегическа 
програма, чиято цел е да развие 
функционираща национална или 
регионална система за 
научноизследователски иновации.

Or. en

Обосновка

Интелигентната специализация е задача, която трябва да се изпълни от регионите, с 
цел установяване на техния собствен капацитет и на плана за техните бъдещи 
регионални стратегически програми. Това е изискване на подхода „отдолу нагоре“, 
позволяващ прехвърляне на средства от структурните фондове към програмата за 
иновации „Хоризонт 2020“.

Изменение 382
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на 
устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на 
устойчивост, икономическо развитие
и стабилност, социално приобщаване 
и промишлена конкурентоспособност 
на Европа.

Or. en

Изменение 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, трансфер на 
научноизследователските резултати 
към всички равнища на 
образованието, създаване на нови 
работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

Or. en

Обосновка

На образованието е отредено много важно водещо място в стратегията „Европа 
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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 384
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането на висококачествени 
научни изследвания и иновации и по 
този начин действа като инструмент за 
привличане на инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа. Тя е насочена към дейности, в 
които намесата на равнището на 
Съюза носи добавена стойност над 
интервенцията на национално или 
регионално равнище.

Or. en

Изменение 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Владко Тодоров 
Панайотов, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането на висококачествени 
научни изследвания и иновации и по 
този начин действа като инструмент за 
привличане на частни инвестиции, 
създаване на нови работни места и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа,
както и за решаване на 
обществените предизвикателства в 
Съюза .

Or. en

Обосновка

Високите постижения са най-важният общ критерий за финансиране на Рамковата 
програма и следва да бъдат посочени в целите на „Хоризонт 2020“.

Изменение 386
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането на висококачествени 
научни изследвания и иновации и по 
този начин действа като инструмент за 
привличане на частни инвестиции, 
създаване на нови работни места и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

Or. en
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Обосновка

Високите постижения са най-важният общ критерий за финансиране на Рамковата 
програма и следва да бъдат посочени в целите на „Хоризонт 2020“.

Изменение 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането на висококачествени 
научни изследвания и иновации и по 
този начин действа като инструмент за 
привличане на частни инвестиции, 
създаване на нови работни места и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

Or. en

Изменение 388
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането на висококачествени 
научни изследвания и иновации и по
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действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

този начин действа като инструмент за 
привличане на частни инвестиции, 
създаване на нови работни места и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

Or. en

Изменение 389
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането на висококачествени 
научни изследвания и иновации и по 
този начин действа като инструмент за 
привличане на частни инвестиции, 
създаване на нови работни места и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

Or. en

Изменение 390
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на публични и частни инвестиции, 
създаване на нови работни места и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа и 
нейните водещи позиции в световен 
мащаб в областта на науката.

Or. en

Изменение 391
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на публични и частни инвестиции, 
създаване на нови работни места и 
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

Or. en

Изменение 392
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се управлява в 
сътрудничество с държавите членки, 
така че да се гарантира, че 
политиките относно научните 
изследвания и иновациите, прилагани 
в държавите членки и от местните 
органи, се допълват взаимно и 
предлагат европейска добавена 
стойност.

Or. fr

Изменение 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Инструментите за 
осъществяване на връзката между 
научните изследвания и иновациите и 
структурните фондове следва да се 
прилагат посредством програмите 
„Региони на знанието“ и 
„Интелигентна специализация“.  И 
двата инструмента следва да бъдат 
приложени в рамките на ERA, за да се 
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създадат обективни показатели за 
„стълбищата към високи 
постижения“.

Or. en

Обосновка

„Региони на знанието“ и „Интелигентна специализация“ могат да бъдат важни 
инструменти за взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“.

Изменение 394
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
общество и икономика, основани на 
знания и иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност, като по този 
начин допринася за постигането на 
целта финансирането за научни 
изследвания и иновации в Съюза да 
достигне 3 % от БВП до 2020 г. С това 
тя подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

Or. en

Изменение 395
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA) чрез конкретни и образцови 
действия, насърчаващи европейските 
научни изследвания и иновации. 
Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

Or. en

Изменение 396
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, 
развойната и иновационната дейност. 
С това тя подкрепя прилагането на 
стратегията „Европа 2020“ и на други 

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на водеща в 
световен мащаб икономика, основана 
на знания и иновации, чрез привличане 
на достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на граничната и 
висококачествената 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност. С това тя 
подкрепя изграждането на 
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политики на Съюза, както и 
изграждането и функционирането на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA). Съответните 
показатели за изпълнението са посочени 
във въведението на приложение І.

конкурентоспособни в световен 
мащаб центрове за високи 
постижения и прилагането на 
стратегията „Европа 2020“ и на други 
политики на Съюза, както и 
изграждането и функционирането на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA). Съответните 
показатели за изпълнението са посочени 
във въведението на приложение І.

Or. en

Изменение 397
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания, 
устойчивост и иновации, чрез 
привличане на достатъчно 
допълнителни средства за финансиране 
на научноизследователската, развойната 
и иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

Or. en

Изменение 398
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

1. „Хоризонт 2020“ допринася за 
изграждането в целия Съюз на 
общество, основано на знания и 
иновации, чрез привличане на 
достатъчно допълнителни средства за 
финансиране на 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност. С това тя 
подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и на други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA). Съответните показатели за 
изпълнението са посочени във 
въведението на приложение І.

Or. ro

Изменение 399
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността; б) водещи позиции в промишлеността и 
услугите;

Or. ro

Изменение 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка i) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) знания, наука и технологии; науки 
за живота, здравеопазване, земя, 
околна среда, природни ресурси и 
продоволствена сигурност;

Or. en

Обосновка

Разграничаване между технологии, инженерни науки, научни изследвания, свързани с 
потребности на човека и обществото.

Изменение 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) социални, икономически и 
хуманитарни науки. Демографски 
предизвикателства, образование, 
териториални въпроси, управление, 
култура, цифрово съдържание, 
хуманитарни науки, културно 
наследство и нематериални области 
на познанието.

Or. en

Обосновка

Значението на нематериалните области на познанието, тъй като е необходимо 
адаптиране към глобалните промени.

Изменение 402
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ подчертава 
значението на насърчаването на 
областите на научни изследвания, в 
които няма разделяне по полов 
признак. „Хоризонт 2020“ се стреми, 
чрез университетите, институциите 
на Съюза и държавите членки, да 
насърчава науката като област на 
интерес от страна и на двата пола 
от ранните етапи на образованието 
и превръщането на образа на мъжете 
и жените изследователи в модел за 
подражание. Чрез просветителски 
кампании „Хоризонт 2020“ 
предоставя информация относно 
изискванията, необходими за 
професията изследовател и 
наличните възможности в областта 
на научните изследвания, наред с 
информация относно правата, 
свързани с майчинството;

Or. it

Изменение 403
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По настоящата програма не се 
финансират нито 
административните разходи, нито 
строителството или 
функционирането на мащабни 
европейски инфраструктурни 
проекти като „Галилео“, ГМОСС или 
ITER.

Or. en
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Изменение 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на приоритетите и 
общите насоки, посочени в 
параграф 2, могат да бъдат взети 
предвид нови и непредвидени 
потребности, възникващи в периода 
на изпълнение на „Хоризонт 2020“. 
Това може да включва реагиране на 
нововъзникващи възможности, кризи 
и заплахи, както и на потребности 
във връзка с разработването на нови 
политики на Съюза, а също и 
пилотното осъществяване на 
действия, чието подпомагане се 
предвижда по бъдещи програми.

заличава се

Or. en

Изменение 405
Емил Стоянов, Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. „Хоризонт 2020“ допринася за 
привлекателността на кариерата на 
изследователите в цяла Европа и 
смекчава последиците от 
изтичането на мозъци. Поради това 
програмата се изпълнява по начин, 
който да насърчава създаването на 
единен пазар за изследователите, по-
специално като способства за 
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въвеждането на подходящи 
механизми за намаляване на 
разликата във възнаграждението на 
изследователите по „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 406
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
„Хоризонт 2020“ е в размер на 87740 
милиона EUR, от които максимум 86198 
милиона EUR се разпределят за 
дейности по дял ХІХ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
„Хоризонт 2020“ е в размер на 87 740 
милиона евро, от които максимум 
98,8 % се разпределят за дейности по 
дял ХІХ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

Or. it

Изменение 407
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) високи постижения в научната област 
— 27818 милиона EUR;

а) високи постижения в научната област 
—  32,3 %;

Or. en

Изменение 408
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) високи постижения в научната област 
— 27818 милиона EUR;

а) високи постижения в научната област 
— 31,8 % от общия (преди ITER) 
бюджет;

Or. en

Обосновка

Определеният за тази област дял от бюджета не отчита предложението ми за 
включване на поетия ангажимент за ITER в един разширен общ бюджет за 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 409
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) високи постижения в научната област 
— 27818 милиона EUR;

а) високи постижения в научната област 
— 27,1 % от общото финансиране;

Or. it

Изменение 410
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността 
— 20280 милиона EUR;

б) водещи позиции в промишлеността: 
[30 280 000 000 EUR];

Or. fr
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Обосновка

Научните изследвания и иновациите са фактори от основно значение за успеха на 
политиките в областта на промишлеността и за повишаване на 
конкурентоспособността на промишлените предприятия Логично е да се увеличи 
определеното за промишлеността финансиране с 10 милиарда евро чрез съответни 
съкращения в бюджета на „Социални предизвикателства“. 

Изменение 411
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността 
— 20280 милиона EUR;

б) водещи позиции в промишлеността 
— 28,8 % от общото финансиране;

Or. it

Изменение 412
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността 
— 20280 милиона EUR;

б) водещи позиции в промишлеността 
— 26 %;

Or. en

Изменение 413
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водещи позиции в промишлеността б) водещи позиции в промишлеността 
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— 20280 милиона EUR; — 23,3 % от общия (преди ITER) 
бюджет;

Or. en

Обосновка

Определеният за тази област дял от бюджета не отчита предложението ми за 
включване на поетия ангажимент за ITER в един разширен общ бюджет за 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 414
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социални предизвикателства — 35888 
милиона EUR.

в) социални предизвикателства —
[25 888 000 000 EUR].

Or. fr

Обосновка

Сумата следва да бъде разпределена по-добре, като на „Водещи позиции в 
промишлеността“ бъдат отпуснати допълнителни 10 милиарда евро за сметка на 
„Социални предизвикателства“. Оставащите 25 888 000 000 EUR за социални 
предизвикателства (здравеопазване, благосъстояние, устойчиво земеделие, 
продоволствена сигурност, биоикономика, мореплавателски и морски изследвания, 
чиста енергия, интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт, действия 
във връзка с климата и приобщаващи, иновативни и сигурни общества) изглеждат 
достатъчни.

Изменение 415
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социални предизвикателства — 35888 в) социални предизвикателства —
41,3 % от общия (преди ITER) 
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милиона EUR. бюджет;

Or. en

Обосновка

Определеният за тази област дял от бюджета не отчита предложението ми за 
включване на поетия ангажимент за ITER в един разширен общ бюджет за 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 416
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социални предизвикателства — 35888 
милиона EUR.

в) социални предизвикателства — 39 % 
от общото финансиране.

Or. it

Изменение 417
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социални предизвикателства — 35888 
милиона EUR.

в) социални предизвикателства —
36,4 %.

Or. en

Изменение 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2212 милиона 
EUR.

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките 
научноизследователски действия на 
Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2,52 %1 от 
общия бюджет на „Хоризонт 2020“, 
като се вземе предвид, че бюджетът 
на JRC се основава предимно на 
фиксирани разходи (за персонал и 
инфраструктура).
1Този процент е основан на 
финансовото разпределение, 
предложено от Комисията за 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

JRC предоставя научна подкрепа за приоритетни политики на ЕС, което е от 
решаващо значение за вземането на адекватни политически решения в ключови 
сектори/области (макроикономика, финансови регламенти, околна среда и изменение 
на климата, здравеопазване, селско стопанство и продоволствена сигурност, 
енергетика и транспорт, безопасност и сигурност). Необходима е сума в размер на 
2 212 милиона евро, за да се даде възможност на JRC да поддържа настоящото 
състояние на преките научноизследователски действия извън ядрената област.

Изменение 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2212 милиона 
EUR.

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките 
научноизследователски дейности на 
Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2,52 % от 
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общия бюджет на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 420
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2212 милиона 
EUR.

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2,5 % от 
общия (преди ITER) бюджет;

Or. en

Обосновка

Определеният за тази област дял от бюджета не отчита предложението ми за 
включване на поетия ангажимент за ITER в един разширен общ бюджет за 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 421
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2212 милиона 
EUR.

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2,5 % от 
общото финансиране.

Or. it
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Изменение 422
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2212 милиона 
EUR.

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по линия 
на „Хоризонт 2020“ в преките действия 
на Съвместния изследователски център 
извън ядрената област е 2,3 %.

Or. en

Изменение 423
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният общ размер на 
финансовото участие на Съюза по 
линия на „Хоризонт 2020“ в преките 
научноизследователски действия на 
Съвместния изследователски център 
(JRC) извън ядрената област 
съответства на необходимостта на 
JRC, като се вземе предвид, че 
бюджетът на JRC се основава 
предимно на фиксирани разходи (за 
персонал и инфраструктура). 

Or. en

Обосновка

Съвместният изследователски център предоставя научна подкрепа за приоритетни 
политики на ЕС, което е от решаващо значение за вземането на адекватни 
политически решения в ключови сектори/области (макроикономика, финансови 
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регламенти, околна среда и изменение на климата, здравеопазване, селско стопанство 
и продоволствена сигурност, енергетика и транспорт, безопасност и сигурност). 
Необходима е сума в размер на 2 212 милиона евро, за да се даде възможност на JRC 
да поддържа настоящото състояние на преките научноизследователски действия 
извън ядрената област.

Изменение 424
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делът за дейностите в областта на 
международното сътрудничество, 
описани в член 21, параграфи 2 и 3, е 
4 %.

Or. fr

Изменение 425
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делът за дейностите в областта на 
международното сътрудничество, 
описани в член 21, параграфи 2 и 3, е 
4 %.

Or. fr

Обосновка

Съгласно член 180 от ДФЕС международното сътрудничество е една от четирите 
дейности, които трябва да се осъществяват по рамковата програма. Член 182 от 
Договора предвижда, че „дяловото участие“ се определя в програмата.  Затова е 
предложено дяловото участие да бъде определено на 4 %, което представлява 
съответната средна стойност на сумата в предишните рамкови програми за 
научноизследователска и развойна дейност.
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Изменение 426
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията заделя подходяща по 
размер сума, която да се разпредели на 
търгове, при които са получени повече 
от очакваното оферти, оценени като 
носещи висок стандарт за високи 
постижения, за да финансира повече 
от един проект, когато е уместно.

Or. en

Изменение 427
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с максимум 3194 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първоначален транш 
от 1542 млн. EUR се предоставя на 
Европейския институт за иновации и 
технологии за дейности по дял ХVІІ 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Втори транш в 
размер до 1652 млн. EUR се 
предоставя в зависимост от прегледа 
съгласно член 26, параграф 1. Тази 
допълнителна сума се предоставя на 
пропорционална основа, както е 
посочено в приложение ІІ, от сумата 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с максимум xxx
милиона евро съгласно посоченото в 
приложение ІІ.
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технологии“ по приоритета за 
водещи позиции в промишлеността 
съгласно параграф 2, буква б) и от 
сумата по приоритета „Обществени 
предизвикателства“ съгласно 
параграф 2, буква в).

С оглед на необходимостта да се 
установят и да се изберат най-
силните ОЗИ с най-голям шанс за 
бързо достигане на критична маса, 
процедурата за избор на ОЗИ през 
2014 г. ще бъде открита за заявления 
за ОЗИ в рамките на следните 
предварително зададени теми:
- Иновации за здравословен начин на 
живот и активен живот на 
възрастните хора,
- Суровини,
- Храна за бъдещето,
- Градска мобилност,
- Производство с добавена стойност, 
и
- Интелигентни и сигурни общества
Определен брой ОЗИ ще бъдат 
избрани от темите в предложението 
за избор на ОЗИ. Броят на избраните 
ОЗИ ще зависи от степента на 
развитие и подготвеност на 
европейските консорциуми да 
създадат надеждни ОЗИ, 
евентуалното обществено и 
икономическо въздействие и 
възможностите за полезно 
взаимодействие с други инициативи, 
както и капацитета за усвояване на 
EIT и наличния бюджет.

Or. en

Изменение 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с максимум 3194 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първоначален транш 
от 1542 млн. EUR се предоставя на 
Европейския институт за иновации и 
технологии за дейности по дял ХVІІ 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Втори транш в 
размер до 1652 млн. EUR се 
предоставя в зависимост от прегледа 
съгласно член 26, параграф 1. Тази 
допълнителна сума се предоставя на 
пропорционална основа, както е 
посочено в приложение ІІ, от сумата 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ по приоритета за 
водещи позиции в промишлеността 
съгласно параграф 2, буква б) и от 
сумата по приоритета „Обществени 
предизвикателства“ съгласно 
параграф 2, буква в).

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с минимум 3,64 % от 
общия бюджет съгласно посоченото в 
приложение ІІ.

Or. en

Изменение 429
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с максимум 3194 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първоначален транш 
от 1542 млн. EUR се предоставя на 

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с максимум 2,9 % от 
общото финансиране съгласно 
посоченото в приложение ІІ.
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Европейския институт за иновации и 
технологии за дейности по дял ХVІІ 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Втори транш в 
размер до 1652 млн. EUR се 
предоставя в зависимост от прегледа 
съгласно член 26, параграф 1. Тази 
допълнителна сума се предоставя на 
пропорционална основа, както е 
посочено в приложение ІІ, от сумата 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ по приоритета за 
водещи позиции в промишлеността 
съгласно параграф 2, буква б) и от 
сумата по приоритета „Обществени 
предизвикателства“ съгласно 
параграф 2, буква в).

Or. it

Изменение 430
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с максимум 3194 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първоначален транш от 
1542 млн. EUR се предоставя на 
Европейския институт за иновации и 
технологии за дейности по дял ХVІІ от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Втори транш в 
размер до 1652 млн. EUR се предоставя 
в зависимост от прегледа съгласно 
член 26, параграф 1. Тази допълнителна 
сума се предоставя на пропорционална 
основа, както е посочено в 
приложение ІІ, от сумата за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 

3. Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на 
„Хоризонт 2020“ с максимум 1,2 % от 
общия (преди ITER) бюджет съгласно 
посоченото в приложение ІІ. 
Първоначален транш от 48 % от този 
бюджет се предоставя на Европейския 
институт за иновации и технологии за 
дейности по дял ХVІІ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Втори транш в размер до 52 % от 
сумата в размер на 1,2 % от общия 
(преди ITER) бюджет се предоставя 
само в зависимост от прегледа съгласно 
член 26, параграф 1. Тази допълнителна 
сума се предоставя на пропорционална 
основа, както е посочено в 
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промишлените технологии“ по 
приоритета за водещи позиции в 
промишлеността съгласно параграф 2, 
буква б) и от сумата по приоритета 
„Обществени предизвикателства“ 
съгласно параграф 2, буква в).

приложение ІІ, от сумата за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ по 
приоритета за водещи позиции в 
промишлеността съгласно параграф 2, 
буква б) и от сумата по приоритета 
„Обществени предизвикателства“ 
съгласно параграф 2, буква в).

Or. en

Обосновка

Определеният за тази област дял от бюджета не отчита предложението ми за 
включване на поетия ангажимент за ITER в един разширен общ бюджет за 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 431
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по първия транш: продължаващото 
развитие на вече съществуващите 
общности за знания и иновации 
(наричани по-долу ОЗИ) и 
първоначалното финансиране за втората 
вълна от три нови ОЗИ;

а) по първия транш: продължаващото 
развитие на вече съществуващите 
общности за знания и иновации 
(наричани по-долу ОЗИ) и 
първоначалното финансиране за втората 
вълна от три нови ОЗИ през 2014 г.;

Or. en

Изменение 432
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по втория транш: продължаващото 
развитие на вече съществуващите ОЗИ и 

б) по втория транш: продължаващото 
развитие на вече съществуващите ОЗИ и 
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първоначалното финансиране за третата 
вълна от три нови ОЗИ.

първоначалното финансиране за третата 
вълна от нови ОЗИ, ако след 
междинния преглед може да се 
докаже, че ОЗИ са икономически най-
ефективният, с най-голяма добавена 
стойност начин за изпълнение на 
целите по приоритетите „Водещи 
позиции в промишлеността“ и 
„Социални предизвикателства“.

Or. en

Изменение 433
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по втория транш: продължаващото 
развитие на вече съществуващите ОЗИ и 
първоначалното финансиране за третата 
вълна от три нови ОЗИ.

б) по втория транш: продължаващото 
развитие на вече съществуващите ОЗИ и 
първоначалното финансиране за третата 
вълна от три нови ОЗИ през 2018 г.

Or. en

Изменение 434
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вторият транш се предоставя след 
прегледа съгласно член 26, параграф 1, 
като по-специално се отчитат:

Вторият транш се предоставя само след 
положителен резултат от прегледа 
съгласно член 26, параграф 1, като по-
специално се отчитат:

Or. en
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Изменение 435
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приносът на Европейския институт за 
иновации и технологии и на неговите 
ОЗИ за постигането на целите на 
„Хоризонт 2020“.

в) приносът на Европейския институт за 
иновации и технологии и на неговите 
ОЗИ за постигането на целите на 
„Хоризонт 2020“, по-специално като се 
вземе предвид дали ОЗИ са 
икономически най-ефективният, с 
най-голяма добавена стойност начин 
за изпълнение на целите.

Or. en

Изменение 436
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С оглед съобразяване с развитието 
на науката, технологиите и 
иновациите и адаптиране, когато е 
целесъобразно, на програмата на 
„Хоризонт 2020“ към нови развития и 
нужди, Комисията може, след 
междинния преглед съгласно член 26, 
параграф 1, буква а), чрез делегирани 
актове в съответствие с членове 26а, 
26б и 26в да измени установената в 
приложение ІІ ориентировъчна 
разбивка в размер на максимум 15 % 
от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и 
всяка конкретна цел и, когато е 
целесъобразно, конкретните цели и 
дейности, установени в приложение І.
При изменения на приложения І и ІІ 
комисията взема предвид по-
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конкретно:
а) приноса на различните части на 
програмата към целите на „Хоризонт 
2020“;
б) разработването на ключовите 
показатели за оценка на резултатите 
и въздействието на различните 
части на програмите съгласно 
посоченото в приложение II към 
Специфичната програма;
в) предвидените бъдещи финансови 
нужди на различните части и 
инструменти на програмата, 
включително финансовите 
инструменти.

Or. en

Обосновка

Важно е програмата да се запази гъвкава и на Комисията да се предоставят 
средства, за да реагира на нови и непредвидени предизвикателства или събития. Това 
обаче трябва да се направи, като същевременно се гарантира максимална 
прозрачност и демократична отчетност и без да се подлагат на риск политическите 
решения, взети от законодателите.

Изменение 437
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
„Хоризонт 2020“ може да покрива 
разходи по дейности за подготовка, 
наблюдение, контрол, одит и оценяване, 
които са необходими за управлението на 
„Хоризонт 2020“ и постигане на целите 
й, в частност проучвания и срещи на 
експерти, доколкото те са свързани с 
целите на „Хоризонт 2020“, разходи по 
информационни мрежи във връзка 
главно с обработката на информация и 

1. Финансовият пакет за 
„Хоризонт 2020“ може да покрива 
разходи по дейности за подготовка, 
наблюдение, контрол, одит и оценяване, 
които са необходими за управлението на 
„Хоризонт 2020“ и постигане на целите 
й, в частност проучвания и дейност, 
извършена от експерти, доколкото 
тази дейност е свързана с даване на 
становище по научноизследователски 
проекти във връзка с целите на 



AM\906699BG.doc 163/206 PE492.656v01-00

BG

нейния обмен, както и всякакви други 
разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
„Хоризонт 2020“.

„Хоризонт 2020“, разходи по 
информационни мрежи във връзка 
главно с обработката на информация и 
нейния обмен, както и всякакви други 
разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
„Хоризонт 2020“.

Or. pl

Обосновка

Експертите следва да работят, а не да се срещат, и следва да направят всичко 
възможно, за да избегнат извършването на общи анализи; вместо това е по-важно те 
да дават становища по конкретни проекти.

Изменение 438
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура да преразгледа определените 
суми по приоритетите в параграф 2 и 
дадената в приложение ІІ 
ориентировъчна разбивка по конкретни 
цели в рамките на тези приоритети, и да 
прехвърли бюджетни кредити между 
приоритетите и конкретните цели в 
размер до 10 % от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и до 
10 % от първоначалната 
ориентировъчна разбивка за всяка 

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура да преразгледа определените 
суми по приоритетите в параграф 2 и 
дадената в приложение ІІ 
ориентировъчна разбивка по конкретни 
цели в рамките на тези приоритети, и да 
прехвърли бюджетни кредити между 
приоритетите и конкретните цели в 
размер до 20 % от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и до 
20 % от първоначалната 
ориентировъчна разбивка за всяка 
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конкретна цел. Това не се отнася за 
сумата, определена за преките действия 
на Съвместния изследователски център 
в параграф 2, или за посочените в 
параграф 3 средства за Европейския 
институт за иновации и технологии.

конкретна цел. Това не се отнася за 
сумата, определена за преките действия 
на Съвместния изследователски център 
в параграф 2.

Or. en

Изменение 439
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура да преразгледа определените 
суми по приоритетите в параграф 2 и 
дадената в приложение ІІ 
ориентировъчна разбивка по конкретни 
цели в рамките на тези приоритети, и да 
прехвърли бюджетни кредити между 
приоритетите и конкретните цели в 
размер до 10 % от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и до 
10 % от първоначалната 
ориентировъчна разбивка за всяка 
конкретна цел. Това не се отнася за 
сумата, определена за преките действия 
на Съвместния изследователски център 
в параграф 2, или за посочените в 
параграф 3 средства за Европейския 
институт за иновации и технологии.

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура да преразгледа определените 
суми по приоритетите в параграф 2 и 
дадената в приложение ІІ 
ориентировъчна разбивка по конкретни 
цели в рамките на тези приоритети, и да 
прехвърли бюджетни кредити между 
приоритетите и конкретните цели в 
размер до 10 % от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и до 
10 % от първоначалната 
ориентировъчна разбивка за всяка 
конкретна цел. Това не се отнася за 
сумата, определена за преките действия 
на Съвместния изследователски център 
в параграф 2, или за посочените в 
параграф 3 средства за Европейския 
институт за иновации и технологии.
При преразглеждане на сумите 
Комисията по-специално взема 
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предвид приноса на различните части 
на програмата за постигане на 
общите цели на „Хоризонт 2020“, 
както следва от оценката на 
техните резултати въз основа на 
сравними ключови показатели.

Or. en

Изменение 440
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура да преразгледа определените 
суми по приоритетите в параграф 2 и 
дадената в приложение ІІ 
ориентировъчна разбивка по конкретни 
цели в рамките на тези приоритети, и да 
прехвърли бюджетни кредити между 
приоритетите и конкретните цели в 
размер до 10 % от общото първоначално 
разпределение за всеки приоритет и до 
10 % от първоначалната 
ориентировъчна разбивка за всяка 
конкретна цел. Това не се отнася за 
сумата, определена за преките действия 
на Съвместния изследователски център 
в параграф 2, или за посочените в 
параграф 3 средства за Европейския 
институт за иновации и технологии.

5. С оглед да се реагира на 
непредвидени ситуации или на нови 
развития или нужди, както и за 
съобразяване с разпоредбите в 
параграф 3 от настоящия член, 
Комисията може, след междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ съгласно 
посоченото в член 26, параграф 1, 
буква а) от настоящото решение, в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура и като зачита изцяло 
прерогативите на бюджетния орган
да преразгледа определените суми по 
приоритетите в параграф 2 и дадената в 
приложение ІІ ориентировъчна разбивка 
по конкретни цели в рамките на тези 
приоритети, и да прехвърли бюджетни 
кредити между приоритетите и 
конкретните цели в размер до 10 % от 
общото първоначално разпределение за 
всеки приоритет и до 10 % от 
първоначалната ориентировъчна 
разбивка за всяка конкретна цел. Това 
не се отнася за сумата, определена за 
преките действия на Съвместния 
изследователски център в параграф 2, 
или за посочените в параграф 3 средства 
за Европейския институт за иновации и 



PE492.656v01-00 166/206 AM\906699BG.doc

BG

технологии.

Or. fr

Изменение 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Присъединяване на трети държави Участие на отвъдморски страни и 
територии и присъединяване на трети 
държави

Or. fr

Обосновка

Решението за отвъдморско асоцииране от 27 ноември 2001 г. предвижда, в член 58 и 
приложение ІІ Е, отвъдморските страни и територии, в качеството им на 
територии, които са асоциирани към Съюза, да участват в програми на ЕС, по-
специално в рамковата програма за научноизследователска и развойна дейност. 

Изменение 442
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избрани трети държави, които 
отговарят на всички от следните 
критерии:

б) избрани трети държави, които:

Or. en

Изменение 443
Gunnar Hökmark
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да разполагат с добър капацитет в 
областта на науката, технологиите и 
иновациите;

i) са лидери в световен мащаб в 
тяхната съответна 
научноизследователска област и 
разполагат с добър капацитет в областта
на науката, технологиите и иновациите;

Or. en

Изменение 444
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б – подточка i а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) са в състояние да допринесат за 
развитието на глобални високи 
постижения в Европа

Or. en

Изменение 445
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) досега да са показали добри 
резултати от участието си в 
програми на Съюза за научни 
изследвания и иновации;

заличава се

Or. en
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Изменение 446
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) да поддържат тесни 
икономически връзки със Съюза и са в 
географска близост до него;

заличава се

Or. en

Изменение 447
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) да поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него;

iii) поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него или поддържат 
специални исторически и културни 
връзки с държави членки на Съюза;

Or. pt

Обосновка

Историческите и културните връзки следва също така да бъдат включени по 
отношение на асоциирането на трети държави, наред с чисто икономическите и 
географски връзки, тъй като отношенията на държавите членки могат да 
предложат ползи за международното сътрудничество в тази област.

Изменение 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) да поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него;

iii) поддържат тесни политически и 
икономически връзки със Съюза и са в 
географска близост до него;

Or. fr

Обосновка

Наличието на общи демократични ценности трябва да бъде един от основните 
критерии при определяне на научноизследователски програми с трети държави.

Изменение 449
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) имат система, основана на 
демократични принципи и ефикасна 
публична администрация;

Or. it

Изменение 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Държавите-членки на ЕАСТ, 
които са страни по Споразумението 
за ЕИП, съгласно разпоредбите на 
това споразумение;

Or. en



PE492.656v01-00 170/206 AM\906699BG.doc

BG

Обосновка

Това изменение не променя съдържанието на предложението на Комисията, но прави 
по-ясна препратка към Споразумението за ЕИП и участието на държавите-членки на 
ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в „Хоризонт 2020“.

Изменение 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ е отворена за 
участие на отвъдморските страни и 
територии, посочени в Решение на 
Съвета 2001/822/EО за асоцииране на 
отвъдморските страни и територии 
към Европейската общност 
(„Решение за отвъдморско 
асоцииране“), при спазване на 
специфичните условия, определени в 
него.

Or. fr

Обосновка

Решението за отвъдморско асоцииране от 27 ноември 2001 г. предвижда, в член 58 и 
приложение ІІ Е, отвъдморските страни и територии, в качеството им на 
територии, които са асоциирани към Съюза, да участват в програми на ЕС, по-
специално в рамковата програма за научноизследователска и развойна дейност. 

Изменение 452
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Редът и условията за участието 
на държавите-членки на ЕАСТ, които 
са страни по Споразумението за ЕИП, 
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са в съответствие с разпоредбите на 
това споразумение.

Or. en

Обосновка

Целта е да се изясни, че редът за участието в „Хоризонт 2020“ на държавите-членки 
на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, е същият като определеният в 
Споразумението за ЕИП, т.е. начинът на участие е същият като участието им в 
действащата, както и в предходните програми за научни изследвания.

Изменение 453
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Редът и условията за участието 
на държавите-членки на ЕАСТ, които 
са страни по Споразумението за ЕИП, 
са в съответствие с разпоредбите на 
това споразумение.

Or. en

Обосновка

Целта е да се изясни, че редът за участието в „Хоризонт 2020“ на държавите-членки 
на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, е същият като определеният в 
Споразумението за ЕИП, т.е. начинът на участие е същият като участието им в 
действащата, както и в предходните програми за научни изследвания.

Изменение 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Редът и условията за участието 
на държавите-членки на ЕАСТ, които 
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са страни по Споразумението за ЕИП, 
са в съответствие с разпоредбите на 
това споразумение.

Or. en

Обосновка

Целта е да се изясни, че редът за участието в „Хоризонт 2020“ на държавите-членки 
на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, е същият като определеният в 
Споразумението за ЕИП, т.е. начинът на участие е същият като участието им в 
действащата, както и в предходните програми за научни изследвания. Включването 
на ясна препратка към Споразумението за ЕИП е важно, за да не се предизвиква 
излишна правна несигурност. Формулировката на този нов параграф е същата като 
аналогична клауза в предложението на Комисията за програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 455
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Присъединяването на трети 
държави,  участващи във въоръжени 
или териториални конфликти, или 
при които съществуват надлежно 
обосновани подозрения за нарушения 
на правата на човека, се ограничава и 
следва специални правила, определени 
в Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [правила 
за участие].

Or. en

Обосновка

Близки до тази идея са друг набор от изменения към правилата за участие в 
„Хоризонт 2020“. Това изменение определя специални правила за държавите, 
попадащи в обхвата на критериите, описани по-горе, и изисква задълбочено отчитане 
за осигуряване на „защитна стена“ между финансирането от ЕС на научните 
изследвания и въпросните военни или териториални конфликти или нарушения на 
правата на човека.
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Изменение 456
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Гарантира се ефективна 
координация между трите основни 
стълба на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 457
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ подпомага непреки 
действия чрез една или няколко форми 
на финансиране, предвидени с 
Регламент (ЕС) № ХХХХ/2012 [нов 
Финансов регламент], по-конкретно 
чрез безвъзмездни средства, награди, 
възлагане на поръчки и финансови 
инструменти.

1. „Хоризонт 2020“ подпомага непреки 
действия чрез една или няколко форми 
на финансиране, предвидени с 
Регламент (ЕС) № ХХХХ/2012 [нов 
Финансов регламент], по-конкретно 
чрез безвъзмездни средства, награди, 
възлагане на поръчки и финансови 
инструменти. Последната форма е 
основната форма на финансиране на 
близки до пазара дейности, 
подкрепяни по тази програма.

Or. en

Изменение 458
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По линия на „Хоризонт 2020“ не се 
предоставя подкрепа на 
научноизследователски и 
иновационни дейности в областта на 
отбраната и изрично се изключва 
подкрепа за технологии с двойна 
употреба за граждански и военни 
цели;

Or. en

Изменение 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Стратегическо консултиране и 

координиране
Ще се търси стратегическо 
консултиране и координиране на 
научните изследвания и иновациите, 
насочено към постигането на общите 
цели и изискващо полезни 
взаимодействия в рамките на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 460
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации. Следва 
да бъдат представени всички 
съответни научни дисциплини, както 
и експерти, които познават 
потребностите на промишлеността.

Or. de

Изменение 461
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации чрез 
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оптимизиран набор от мерки, при 
което се избягва дублирането и 
припокриването между
финансиращите структури.

Or. en

Изменение 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; активни консултации с 
представители на гражданското 
общество и особено на целевите 
групи, като по-възрастните и хората 
с увреждания; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

Or. fr

Изменение 463
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо равнище 
от широк кръг сектори и с различна 
квалификация и опит (включително 
представители на гражданското 
общество); структури за водене на 
диалог, създадени по силата на 
международни споразумения в областта 
на науката и технологиите; дейности с 
перспективна насоченост; целеви 
публични консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се осъществяват
сериозни научни изследвания и 
иновации.

Or. en

Изменение 464
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията по искане на държавите 
членки консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
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научни изследвания и иновации.

Or. pl

Обосновка

Държавите членки трябва да имат решаващо влияние върху формирането на списъка 
с независими експерти, така че да може да се поддържа баланс и безпристрастност, 
когато се оценяват заявленията за субсидии.

Изменение 465
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; представители на 
промишлеността, особено що се 
отнася до европейските 
индустриални инициативи (ЕИИ);
дейности с перспективна насоченост; 
целеви публични консултации; и 
прозрачни, взаимодействащи си 
процеси, които гарантират, че се 
подпомагат сериозни научни 
изследвания и иновации.

Or. it

Изменение 466
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; становища на 
организациите на гражданското 
общество; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации, в това число с 
национални и регионални органи; и 
прозрачни, взаимодействащи си 
процеси, които гарантират, че се 
подпомагат сериозни научни 
изследвания и иновации.
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Or. en

Изменение 468
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; структури за водене на диалог, 
създадени по силата на международни 
споразумения в областта на науката и 
технологиите; дейности с перспективна 
насоченост; целеви публични 
консултации; и прозрачни, 
взаимодействащи си процеси, които 
гарантират, че се подпомагат сериозни 
научни изследвания и иновации.

1. За изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
трябва да се вземат предвид съветите и 
данните, получени от: създадени от 
Комисията консултативни групи от 
независими експерти на високо 
равнище; нестопански платформи на 
гражданското общество; структури за 
водене на диалог, създадени по силата 
на международни споразумения в 
областта на науката и технологиите; 
дейности с перспективна насоченост; 
целеви публични консултации; и 
прозрачни, взаимодействащи си 
процеси, които гарантират, че се 
подпомагат сериозни научни 
изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 469
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Като се има предвид ниската 
степен на участие на жените 
изследователи в Шестата и Седмата 
рамкова програма, „Хоризонт 2020“ 
разрешава този проблем чрез 
предоставяне на равни възможности 
за професионално развитие както за 
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жените, така и за мъжете 
изследователи, като вниманието се 
съсредоточава върху тяхната 
мобилност и начините за 
съвместяване на семейния и 
професионалния живот.

Or. it

Изменение 470
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При изготвяне на работните 
програми, посочени в член 5 от 
Решение № XX/XX/ЕС на Съвета 
[Специфична програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“], Комисията 
взема под внимание възможно най-
широк набор от съвети и 
информация, предоставени от 
заинтересованите лица, държавите 
членки, Европейския парламент и 
Съвета. Компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
покани представители на 
Европейската комисия да й 
представят проектите на работни 
програми.

Or. en

Изменение 471
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Като се основава на работата, 
започнала по тематичната област 
„Наука и общество“ от Седмата 
рамкова програма, „Хоризонт 2020“ 
осигурява участието на организации 
на гражданското общество при 
определянето на 
научноизследователските 
приоритети и при планирането на 
някои работни програми, както и в 
научноизследователски дейности, 
когато е уместно, чрез специални 
покани за представяне на проектни 
предложения.

Or. en

Изменение 472
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За да се ангажира и привлече 
допълнително участие на 
гражданите и гражданското 
общество в областта на научните 
изследвания, програмите за 
насърчаване на участието на 
гражданите и гражданското 
общество, започнати по Седмата 
рамкова програма, се продължават в 
„Хоризонт 2020“, както като 
самостоятелна програма, така и 
като специфични дейности, по-
специално в рамките на приоритета 
„Обществени предизвикателства“. 
Когато научноизследователските и 
иновационните дейности се 
ръководят от организациите на 
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гражданското общество или когато 
тези организации и гражданите са 
активно включени като част от 
проекта, се прилагат специални 
покани за отворени за участие научни 
изследвания.

Or. en

Изменение 473
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За да се гарантира обществената 
значимост на 
научноизследователските 
потребности и приоритети, 
определени в рамките на частта 
„Обществени предизвикателства“, 
Комисията създава платформи за 
диалог между представителите на 
гражданското общество и 
изследователите.

Or. en

Изменение 474
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Участието на организациите на 
гражданското общество и на 
гражданите в определянето, 
изпълнението и оценката на 
научноизследователските програми 
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ще бъде от решаващо значение за 
справянето с обществените 
предизвикателства и ще бъде 
подкрепяно на всички етапи на 
„Хоризонт 2020“, включително при 
изготвянето на годишните работни 
програми. За всяко обществено 
предизвикателство ще бъде 
разработена конкретна платформа за 
диалог между гражданското 
общество, гражданите и 
изследователите с цел обсъждане на 
приоритетите на 
научноизследователската дейност в 
конкретните секторни области.

Or. en

Изменение 475
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В пълна степен се вземат под 
внимание и съответни аспекти на 
научноизследователските и 
иновационни програми, създадени от 
европейски технологични платформи, 
инициативи за съвместно планиране и 
европейски партньорства за иновации.

2. В пълна степен се вземат под 
внимание и съответни аспекти на 
научноизследователските и 
иновационни програми, създадени от 
европейски технологични платформи, 
инициативи за съвместно планиране и 
европейски партньорства за иновации, 
при условие че те са били изготвени с 
помощта на консултации с широк 
кръг от експерти и заинтересовани 
участници.

Or. en

Изменение 476
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В пълна степен се вземат под 
внимание и съответни аспекти на 
научноизследователските и 
иновационни програми, създадени от 
европейски технологични платформи, 
инициативи за съвместно планиране и 
европейски партньорства за иновации.

2. В пълна степен се вземат под 
внимание и съответни аспекти на 
научноизследователските и 
иновационни програми, създадени от 
Европейския институт за иновации и 
технологии, европейски технологични 
платформи, инициативи за съвместно 
планиране и европейски партньорства за 
иновации.

Or. en

Изменение 477
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенството
между половете при проектите; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
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мобилност на учените. междусекторната мобилност на учените.
„Хоризонт 2020“ ще стимулира и 
подпомага дейности, насочени към 
използването на водещата позиция на 
Европа в надпреварата за 
разработване на нови процеси и 
технологии за насърчаване на 
устойчивото развитие в най-широк 
смисъл и борба с изменението на 
климата. Този хоризонтален подход, 
интегриран изцяло във всички 
приоритети на „Хоризонт 2020“, ще 
помогне на Съюза да преуспява в един 
свят с ниски нива на въглеродни 
емисии и с ограничени ресурси, като 
същевременно изгражда ефективна по 
отношение на ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна икономика. 

Or. en

Изменение 478
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; изменението на климата, 
здравата природна среда в моретата 
и океаните и устойчивото развитие; 
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
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между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Изменение 479
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; участието на МСП; 
междудисциплинарните изследвания и 
социалните, организационните и 
системните иновации; 
интегрирането на социалните, 
икономическите и хуманитарните науки 
в рамките на „Хоризонт 2020“; 
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en
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Изменение 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните,
трансдисциплинарните и 
интердисциплинарните изследвания и 
иновации; социалните, икономическите 
и хуманитарните науки; 
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените. 

Or. en

Изменение 481
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
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осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
развитието на научните изследвания 
в областта на европейските правни 
системи; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Изменение 482
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
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научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

научноизследователско пространство; 
премахването на разделението на 
Европа по отношение на научните 
изследвания и иновациите;
установяването и насърчаването на 
малки звена за високи постижения в 
областта на научните изследвания с 
ембриони на територията на Съюза;  
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Изменение 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; математиката;
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
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професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. fr

Изменение 484
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; мултидисциплинарните, 
интердисциплинарните и 
трансдисциплинарните изследвания и 
иновации; социалните, икономическите 
и хуманитарните науки; 
математиката; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Обосновка

Изразява съжаление, че досега математиците нямаха възможност да вземат 
участие в предишните рамкови програми. В „Хоризонт 2020“ следва да се коригира 
този недостатък и да се предприемат подходящите мерки.
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Изменение 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Владко 
Тодоров Панайотов, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; изменението на климата и 
устойчивото развитие;
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
включването на МСП в научните 
изследвания и иновациите и по-
широкото участие на частния 
сектор, както и повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Изменение 486
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; включването на МСП 
в научните изследвания и иновациите 
и по-широкото участие на частния 
сектор, както и повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Изменение 487
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
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довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
разширяването на паневропейското 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Изменение 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
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между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

между половете; участието на 
частния сектор като цяло и по-
специално включването на МСП, 
както и повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Изменение 489
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; математиката;
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en
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Изменение 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
разширяването на участието в целия 
Съюз в научните изследвания и 
иновациите; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Изменение 491
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 1. В рамките на приоритетите по 
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„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
разширяването на участието в целия 
Съюз в научните изследвания и 
иновациите; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Изменение 492
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; мулти- и
интердисциплинарните изследвания и 
иновации; социалните, икономическите 
и хуманитарните науки; 
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завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, 
осъществявани при зачитане на 
етичните принципи, включително 
равенство между половете и 
недискриминация въз основа на 
възрастта; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Изменение 493
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
развитието на научните изследвания 
в областта на европейските правни 
системи; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, 
осъществявани при зачитане на 
етичните принципи, включително 
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мобилност на учените. зачитането на равните възможности 
за мъжете и жените в областта на 
научните изследвания; повишаването 
на привлекателността на 
изследователската професия за двата 
пола и улесняването на трансграничната 
и междусекторната мобилност на 
учените.

Or. en

Изменение 494
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en
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Обосновка

Изразът „ равенство между половете“  е двусмислен, когато става въпрос за 
съдържанието на проектите и може също така да бъде свързан с противоречиви 
програми, които не са общоприети.

Изменение 495
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете, управление на 
научните изследвания и отворени за 
участие научни изследвания, както и
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Изменение 496
Corinne Lepage
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Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; по-приобщаващото 
управление на научните изследвания; 
отворените за участие научни 
изследвания, както и повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

Or. en

Изменение 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
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прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; системния подход към 
пространствените, градските и 
териториалните въпроси;
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Обосновка

Териториалното и пространственото измерение (земеползване, региони и градове) 
напълно отсъства от програмата.  Това е основен, централен елемент на 
обществените предизвикателства и трябва да бъде включен във всички действия.

Изменение 498
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
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икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
развитието на научните изследвания 
в областта на европейските правни 
системи; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en

Изменение 499
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
развитието на научните изследвания 
в областта на европейските правни 
системи; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, 
осъществявани при зачитане на 
етичните принципи, включително 
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мобилност на учените. зачитането на равните възможности 
за мъжете и жените в областта на 
научните изследвания; повишаването 
на привлекателността на 
изследователската професия за двата 
пола и улесняването на трансграничната 
и междусекторната мобилност на 
учените.

Or. en

Изменение 500
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. С оглед да се осигури подобаващо 
отчитане на междусекторните 
въпроси при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ и като част от 
редовното наблюдение и оценка на 
програмата, Комисията извършва не 
само икономическа оценка, но и 
преценява специфичните 
научноизследователски програми от 
обществена и етична гледна точка и 
по отношение на тяхната 
устойчивост.

Or. en

Изменение 501
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За да се гарантира, че 
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кандидатите имат достатъчно 
свобода да създават 
интердисциплинарни проекти с 
иновативни решения, които засягат 
различни приоритети на „Хоризонт 
2020“, поканите за представяне на 
предложения са отворени във 
възможно най-голяма степен. За да се 
даде възможност за достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и 
технологиите, така че най-добрите 
изследователи, предприемачи и 
предприятия в Европа да получат 
възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор, работните програми се 
определят в по-общ план, с колкото е 
възможно по-малко конкретни 
детайли.

Or. en

Изменение 502
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Всички научни изследвания и 
иновации се основават на 
възможността на учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите да имат свободен достъп 
до научна информация, както и да 
споделят и използват тази научна 
информация. За да се увеличи 
разпространението и използването 
на знания, свободният безплатен 
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интернет достъп до научни 
публикации, който вече е заложен в 
Седмата рамкова програма, е общ 
принцип за научни публикации, които 
получават публично финансиране по 
линия на „Хоризонт 2020“. Освен 
това в „Хоризонт 2020“ се 
експериментира със свободния онлайн 
достъп до научни данни, генерирани 
или събрани от публично 
финансирани научни изследвания, 
като целта е до 2020 г. свободният 
достъп до такива данни да стане 
общо правило. В същото време 
оповестяването на резултатите от 
научните изследвания се ограничава, 
ако могат да бъдат застрашени 
патентни дейности.

Or. en

Обосновка

В областта на научните изследвания и иновациите се генерират много чувствителни 
данни и с оглед на сигурността трябва да бъдат изпълнени възможностите за 
защита на сигурността и патентните права. Задължението за свободен достъп би 
било приемливо само ако обхватът се ограничава до публикувани версии, без 
задължение за публикуване и без намеса в търговската експлоатация на резултатите 
от научните изследвания или възможността за защита на резултатите чрез правата 
върху интелектуалната собственост. В противен случай могат да бъдат нарушени 
правата на собственост; това би довело до по-малко участие на дружествата в 
„Хоризонт 2020“.


