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Изменение 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.
Обръща се специално внимание на 
етичните, социални и правни 
съображения във връзка с 
иновативните изследвания във всички 
области, обхванати от програмата.

Or. en

Изменение 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти и 
трансфер на научните резултати на 
всички равнища на образованието и 
обучението.
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Or. en

Обосновка

Ако Европа желае да има конкурентно обучение и образование, е необходимо да има 
трансфер на научноизследователските резултати към програмите.

Изменение 505
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности продължават 
да отговарят на променящите се нужди 
и различни предизвикателства и са 
съобразени с развитието на науката, 
технологиите, иновациите,
икономиките и обществото, като 
иновациите обхващат технологични,
стопански, организационни и социални 
аспекти.

Or. en

Изменение 506
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, икономиките и 
обществото, като иновациите обхващат 
стопански, организационни, социални и
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организационни и социални аспекти. екологични аспекти.

Or. en

Изменение 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни, социални и 
екологични аспекти.

Or. en

Изменение 508
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Внесените предложения се оценяват 
от орган, чийто състав адекватно 
отразява експертните знания, 
необходими, за да се оценят всички 
горепосочени критерии.

Or. en

Обосновка

В обхвата на „Хоризонт 2020“ попада целият процес на научноизследователска 
дейност и иновации, а критериите изрично включват въздействието. Оценката на 
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социално-икономическото въздействие и на пазарния потенциал изисква задълбочено 
разбиране на условията за внедряване, навлизане на пазара и социално приемане. Ето 
защо е изключително важно „Хоризонт 2020“ да допринася за високи постижения в 
Европа, конкурентоспособност и разрешаване на обществените предизвикателства, 
така че съставът на комисиите за оценка адекватно да отразява това, а процесът на 
подбора следва да може да спазва всички критерии за възлагане.

Изменение 509
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Сериозна научноизследователска 

дейност и иновации
С оглед да се гарантират 
последователни и резултатни 
отношения между науката и 
обществото, „Хоризонт 2020“ 
активно насърчава сериозната 
научноизследователска дейност и 
иновации. Това означава, че се 
подкрепя рамка за управление, която 
поощрява социалните участници да 
работят съвместно през целия процес 
на научни изследвания и иновации с 
цел по-доброто му съгласуване, както 
и на резултатите и въздействията с 
очакванията, потребностите и 
ценностите на обществото. В 
частност рамката за управление 
включва:
а) гарантиране на действителен 
публичен ангажимент за увеличаване 
на научните изследвания и 
иновациите, включително прякото 
включване в научните изследвания, 
като социалните участници 
съвместно създават знания, с цел да 
отговорят на обществените 
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потребности
б) възприемане на принципа за 
равенство между половете, посочен в 
член 15
в) предоставяне на свободен онлайн 
достъп и повторно използване на 
научната информация, съгласно 
посоченото в член 15б
г) предоставяне чрез образование на 
необходимите знания и средства на 
бъдещите изследователи и другите 
социални участници, за да се включат 
и да поемат отговорност в процеса на 
научните изследвания и иновациите
д) гарантиране спазването на 
етичните принципи, посочени в член 
16, параграф 1.

Or. en

Изменение 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Сериозна научноизследователска 

дейност и иновации
С оглед да се гарантират 
последователни и резултатни 
отношения между науката и 
обществото, „Хоризонт 2020“ 
активно насърчава сериозната 
научноизследователска дейност и 
иновации. Това означава, че се 
подкрепя рамка за управление, която 
поощрява социалните участници да 
работят съвместно през целия процес 
на научни изследвания и иновации с 
цел по-доброто му съгласуване, както 
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и на резултатите и въздействията с 
очакванията, потребностите и 
ценностите на обществото. В 
частност рамката за управление 
включва:
а) гарантиране на действителен 
публичен ангажимент за увеличаване 
на научните изследвания и 
иновациите, включително прякото 
включване в научните изследвания, 
като социалните участници 
съвместно създават знания с цел да 
отговорят на обществените 
потребности
б) възприемане на принципа за 
равенство между половете, посочен в 
член 15
в) предоставяне на свободен онлайн 
достъп и повторно използване на 
научната информация, съгласно
посоченото в член 15б
г) предоставяне чрез образование на 
необходимите знания и средства на 
бъдещите изследователи и другите 
социални участници, за да се включат 
и да поемат отговорност в процеса на 
научните изследвания и иновациите
д) гарантиране спазването на 
етичните принципи, посочени в член 
16, параграф 1.

Or. en

Изменение 511
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Отговорни иновации и 
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научноизследователска дейност
С цел да се гарантира 
съществуването на хармонична 
връзка между науката и обществото,
„Хоризонт 2020“ насърчава 
отговорните иновации и 
научноизследователска дейност, 
като, наред с другото, насочва 
специално внимание в следните 
аспекти:
а) гарантиране на съществуващия 
ангажимент във връзка с 
подобряването на иновациите и 
научноизследователската дейност, 
отчитайки приноса на обществените 
фактори в отговор на обществените 
нужди;
б) съобразяване със споменатите в 
член 15 аспекти, свързани с 
равенството между половете;
в) предоставяне на безплатен онлайн 
достъп и многократно използване на 
научната информация;
г) обезпечаване на бъдещите 
изследователи и социални участници 
с инструменти и знания, за да могат 
да участват и да поемат 
отговорност в 
научноизследователските и 
иновационните процеси;
д) гарантиране спазването на 
етичните принципи, установени в 
член 16;
е) насърчаване на съществуването на 
рамка за управление, която да укрепи 
сътрудничеството между 
различните обществени фактори 
през целия научно изследователски и 
иновационен процес, за постигане на 
максимално съответствие между 
резултатите и обществените нужди 
и очаквания. 

Or. es
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Обосновка

С включването на този нов член се посочват някои от аспектите, които следва да 
бъдат насърчавани в процеса на научноизследователска дейност и иновации, за да се 
гарантира неговата отговорност.

Изменение 512
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между половете Равенство

Or. en

Изменение 513
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 15 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между половете Равни възможности за мъжете и 
жените в областта на научните 
изследвания

Or. en

Изменение 514
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 15 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между половете Равни възможности за мъжете и 
жените в областта на научните 
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изследвания и иновациите

Or. en

Изменение 515
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между половете Равенство между половете и 
недискриминация

Or. es

Обосновка

Разширява се обхватът на члена, като се включва и недискриминацията.

Изменение 516
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания и иновациите.

При „Хоризонт 2020“ се зачитат 
върховите научни постижения и 
професионалната квалификация на 
професионалните изследователи, 
като се поощряват равните 
възможности за мъжете и жените в 
съдържанието на научните изследвания 
и иновациите.

Or. en

Изменение 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt
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Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите.

При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите.
Обръща се специално внимание на 
гарантирането на баланса между 
половете в органи като селекционни 
комисии, комитети и експертни 
групи.

Or. en

Изменение 518
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания и иновациите.

„Хоризонт 2020“ гарантира ефективното 
поощряване на равенството в 
съдържанието на научните изследвания 
и иновациите, включително равенство 
между половете.

Or. en

Изменение 519
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се гарантира При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
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ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания и 
иновациите.

ефективното поощряване на 
равенството между мъжете и жените.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се коригира изразът, използван в съображението, за да се вземе 
предвид формулировката на Договора за ЕС, на ДФЕС и на член 23 от Хартата на 
основните права на ЕС: тези текстове винаги се позовават на понятието „равенство 
между мъжете и жените“, а не на общоприетата формулировка за „половете“. 
Изразът „измерението на пола“ е двусмислен, когато се използва за съдържанието на
проектите и освен това може да се асоциира с противоречиви намерения, които не са 
общоприети.

Изменение 520
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания и иновациите.

При „Хоризонт 2020“ се гарантира 
ефективното поощряване на равните 
възможности за жените и мъжете в 
съдържанието на научните изследвания 
и иновациите.

Or. en

Изменение 521
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ се предприемат 
съответните мерки за 
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предотвратяване на всички форми на 
дискриминация, основана на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация в 
съдържанието на научните 
изследвания и иновациите, 
включително мерки за премахване на 
пречките пред достъпа на хора с
увреждания.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 21 от Хартата на основните права на ЕС, член 2 от Договора за ЕС, 
член 10 от Договора за функционирането на ЕС и Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания, европейските институции 
трябва да гарантират, че нито една европейска политика и законодателен акт не 
дискриминират европейските граждани в няколко отношения, включително и 
уврежданията.

Изменение 522
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) „Хоризонт 2020“ се осъществява 
по начин, способстващ за 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация в съдържанието на 
научните изследвания и иновациите, 
основаваща се на пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация. 

Or. es

Обосновка

Европейските институции трябва да гарантират, че нито една политика или 
законодателство няма да са дискриминационни в посочения смисъл; текстът трябва 
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да се включи в регламента, за да се обвърже изрично „Хоризонт 2020“ с тези 
принципи.

Изменение 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) При „Хоризонт 2020“ се 
гарантира ефективното поощряване 
на баланса между половете във всички 
програми, в комисиите за оценка, в 
експертните и консултативните 
групи, както и във всеки орган за 
вземане на решения, съществуващ или 
създаден за нейното изпълнение. За 
тази цел ще бъдат разработени цели 
и ще бъдат изпълнени подходящи 
действия, предназначени за 
постигането на тези цели.

Or. en

Изменение 524
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В научноизследователски проекти с 
участието на хора в качеството им 
на участници или крайни 
потребители „Хоризонт 2020“ 
гарантира, че всички участници и 
социални групи се третират еднакво.

Or. en
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Изменение 525
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ трябва да се 
зачитат върховите научни 
постижения и професионалната 
квалификация на професионалните 
изследователи, като се поощряват 
равните възможности за мъжете и 
жените в съдържанието на научните 
изследвания и иновациите.

Or. en

Изменение 526
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се насърчи равенството, се 
прилагат специфични мерки за 
подпомагане на завръщането на 
работа на лицата, прекъснали 
трудовата си дейност.

Or. en

Изменение 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) „Хоризонт 2020“ гарантира, че 
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измерението на пола е надлежно 
взето под внимание в съдържанието 
на научните изследвания и 
иновациите на всички етапи от 
процеса, включително при 
определянето на приоритетите, 
формулирането на поканите за 
представяне на предложения, 
оценката и мониторинга на 
програмите и проектите, както и при 
преговорите и споразуменията.

Or. en

Изменение 528
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Свободен достъп

С оглед да се подобри използването и 
разпространението на резултатите 
и по този начин да се стимулират 
европейските иновации, безплатният 
свободен достъп до научни 
публикации, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, е задължителен. 
Насърчава се безплатният свободен 
достъп до вече публикувани научни 
данни, генерирани или събрани в 
рамките на научни изследвания, 
финансирани по линия на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 529
Edit Herczog
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Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Човешки ресурси

„Хоризонт 2020“ допринася за 
насърчаването и привлекателността 
на изследователската кариера в цяла 
Европа. Поради това програмата се 
изпълнява по начин, който да 
насърчава създаването на единен 
пазар за изследователи, по-специално 
като способства за въвеждането на 
подходящи механизми за намаляване 
на разликата във възнаграждението 
на изследователите по тази 
програма.

Or. en

Изменение 530
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Свободен достъп

С оглед да се подобри използването и 
разпространението на резултатите 
и по този начин да се стимулират 
европейските иновации, устойчивият 
свободен достъп до научни 
публикации, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, се поощрява, като 
на европейските учени се гарантира 
възможността да публикуват в най-
престижните журнали и други 
форуми. Може да се насърчи 
свободният достъп до научни данни, 
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генерирани или събрани в рамките на 
научни изследвания, финансирани по 
линия на „Хоризонт 2020“.
Когато публикациите във връзка с 
„Хоризонт 2020“ следва да се 
публикуват в свободно достъпен и 
лесен за четене формат, разходите за 
публикуването се покриват от 
бюджета на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада на Teresa Riera Madurell, изменение 45.

Изменение 531
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Свободен достъп

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

Or. en

Обосновка

Видът публикация трябва да се уточни, за да стане ясно дали става дума за вече 
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публикувани резултати или за всички видове публикации. Освен това се поражда 
икономически проблем. Правилата, които насърчават свободния достъп, но оставят 
всяка конвенция да дефинира неговите условия, пораждат объркване и правна 
несигурност.

Изменение 532
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Свободен достъп

С оглед да се подобри използването и 
разпространението на резултатите 
и по този начин да се стимулират 
европейските иновации, безплатният 
свободен достъп до научни 
публикации, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, е задължителен. 
Насърчава се безплатният свободен 
достъп до научни данни, генерирани 
или събрани в рамките на научни 
изследвания, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Кариерно развитие на 

изследователите
„Хоризонт 2020“ се изпълнява в 
съответствие с Регламент(ЕС) 
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№ xx/2013 [правила за участие], който 
допринася за укрепването на единния 
пазар на изследователи и засилването 
на привлекателността на 
изследователската професия в 
рамките на Съюза в контекста на 
европейското научноизследователско 
пространство, като се има предвид 
транснационалният характер на 
повечето от подпомаганите съгласно 
него дейности.

Or. en

Изменение 534
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Кариерно развитие на 

изследователите
„Хоризонт 2020“ допринася за 
привлекателността на 
изследователската кариера в цяла 
Европа. За тази цел програмата се 
осъществява по начин, който 
насърчава създаването на единен 
пазар за изследователите, в частност 
чрез осигуряването на подходящи 
механизми за намаляване на 
несъответствията в получаваните 
от тях възнаграждения.

Or. en

Изменение 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Привлекателност на 

изследователската кариера
„Хоризонт 2020“ допринася за 
насърчаването и привлекателността 
на изследователската кариера в цяла 
Европа. Поради това програмата се 
изпълнява по начин, който да 
насърчава създаването на единен 
пазар за изследователи, по-специално 
като способства за въвеждането на 
подходящи механизми за намаляване 
на разликата във възнаграждението 
на изследователите по тази 
програма.

Or. en

Изменение 536
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Човешки ресурси

Гарантирането на бъдещата 
наличност на необходимия човешки 
капитал е от изключителна 
важност, за да може Европа да 
извърви пътя към постигане на 
водещи позиции в областта на 
науката, технологиите и 
иновациите. „Хоризонт 2020“ 
допринася за популяризирането и 
привлекателността на 
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изследователската професия в 
рамките на Съюза в контекста на 
европейското научноизследователско 
пространство. Освен това 
„Хоризонт 2020“ допринася за 
развитието на необходимия човешки 
капитал, като насърчава научно, 
техническо, инженерно и 
математическо образование (STEM), 
което представлява необходимата 
основа за успешни бъдещи учени и
новатори.

Or. en

Изменение 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, Декларацията от Хелзинки, 
Конвенцията на Съвета на Европа за 
правата на човека и биомедицината, 
подписана в Овиедо на 4 април 1997 г. 
и допълнителните протоколи към 
нея, Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи, Резолюцията 
на ООН относно клонирането на хора 
от март 2005 г., Конвенцията на ООН 
за правата на детето, Универсалната 
декларация за човешкия геном и 
правата на човека, приета от 
ЮНЕСКО, Конвенцията на ООН за 
биологичните и токсичните оръжия
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(BTWC), Международният договор за 
растителни генетични ресурси за 
прехрана и земеделие и съответните 
резолюции на Световната здравна 
организация. Лицата, които 
осъществяват или участват в 
научноизследователски проекти, 
свързани с чувствителни от етична 
гледна точка въпроси, като например 
ДНК, изследвания върху хора, научни 
изследвания на лица, които не са в 
състояние да дадат информирано 
съгласие, научни изследвания, които 
причиняват страдание на гръбначни 
животни и т.н., търсят одобрение 
от съответните национални или 
местни комитети по етика преди 
започване на дейността. Комисията 
също ще прави систематично преглед 
на етичните аспекти. В специални 
случаи етичен преглед може да се 
направи по време на изпълнението на 
проекта. Комисията ежегодно 
информира Европейския парламент за 
дейността си в тази област, като 
освен това предоставя на 
Европейския парламент и на Съвета 
информация при поискване. По време 
на изпълнението на настоящата 
програма Комисията редовно 
наблюдава и контролира научния 
напредък и националните и 
международните разпоредби, така че 
да бъдат взети под внимание всякакви 
развития.

Or. en

Обосновка

По време на 6РП и 7РП бе добавена много по-изчерпателна формулировка на 
етичните принципи. Изменението има за цел в „Хоризонт 2020“ също да бъдат 
обхванати всички съответни документи на ЕС, както и международните документи. 
Трябва да се избегне впечатлението, че етичните ограничения са по-маловажни за 
Европейския съюз. Необходима е също така и идеята за систематичен преглед на 
етичните аспекти по чувствителни въпроси — които не обхващат само ембрионните 
стволови клетки, — а и други въпроси, като научни изследвания на лица, които не са в 
състояние да дадат информирано съгласие, и тя беше включена в документите на 
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Шестата и Седмата рамкови програми.

Изменение 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи, Директива 
2004/23/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно установяването 
на стандарти за качество и 
безопасност при даряването, 
доставянето, контрола, 
преработването, съхраняването, 
съхранението и разпределянето на
човешки тъкани и клетки и
Регламент (ЕО) № 1394/2007относно 
лекарствените продукти за модерна 
терапия.

Or. en

Изменение 539
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 



PE492.710v01-00 26/147 AM\907403BG.doc

BG

извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи. При 
научноизследователските дейности 
се спазва също така член 13 от ДФЕС 
и се намалява използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на 
животните за лабораторни цели, 
включително чрез стратегическо 
развитие, интеграция и прилагане на 
иновативни средства и технологии 
без използване на животни.

Or. sl

Изменение 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи, както и 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания.

Or. fr
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Изменение 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи. Следва да се 
вземат под внимание становищата 
на Европейската група за етика в 
науката и новите технологии.

Or. en

Изменение 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Всички изследователски и иновационни 
дейности по „Хоризонт 2020“ се 
извършват в съответствие с етичните 
принципи и съответното национално, 
съюзно и международно 
законодателство, включително Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, Европейската конвенция за 
защита на правата на човека, нейните 
допълнителни протоколи, както и 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания.
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Or. en

Изменение 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация, основана 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация, и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Or. fr

Изменение 544
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността,
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
защитата на човешкото 
достойнство, принципа за
върховенството на човешкото 
същество, правото на личен живот, 
правото на защита на личните данни, 
правото на физическа и психическа 
неприкосновеност на човешките 
същества, правото на недискриминация 
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и необходимостта да се гарантира 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се спомене и защитата на човешкото достойнство (вж. например 
член 1 от Хартата на основните права на ЕС) и принципа за върховенството на 
човешкото същество. Употребата на термина „човешко същество“ разширява 
обхвата на предоставената защита, тъй като е „по-научен“ и обективен и не е 
толкова противоречив, поради което в правните инструменти следва да бъде 
предпочетен пред „личност“.

Изменение 545
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация, основана 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt



PE492.710v01-00 30/147 AM\907403BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация, основана 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 547
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация, основана 
на националност, етнически 
произход, увреждания, религия или 
вяра, възраст, пол или сексуална 
ориентация и необходимостта да се 
гарантира високо равнище на защита на 
човешкото здраве.

Or. en
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Изменение 548
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Научноизследователските и 
иновационните дейности, извършвани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, са 
насочени изключително към граждански 
приложения.

2. Научноизследователските и 
иновационните дейности, извършвани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, са 
насочени изключително към граждански 
приложения. Финансирането на 
научноизследователски и 
иновационни дейности в областта на 
отбраната, включително 
гражданско-военни технологии с 
двойна употреба, се изключва от 
програмата.

Or. en

Изменение 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Научноизследователските и 
иновационните дейности, извършвани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, са
насочени изключително към 
граждански приложения.

2. Научноизследователските и 
иновационните дейности, извършвани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, са
насочени главно към граждански 
приложения.

Or. en

Изменение 550
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) клониране на човека с цел 
възпроизводство;

а) клониране на човека с цел 
възпроизводство, лечение или с научно 
предназначение;

Or. en

Изменение 551
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) клониране на човека с цел 
възпроизводство;

а) клониране на човека с цел 
възпроизводство, лечение или с научно 
предназначение.

Or. en

Изменение 552
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) клониране на човека с цел 
възпроизводство;

а) клониране на човека и животни с 
цел възпроизводство;

Or. it

Изменение 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяна на генното наследство на 
човека, в резултат на която промените 
могат да станат унаследими;

б) промяна на човешкия геном, освен с 
превантивна, диагностична или 
терапевтична цел; както и 
научноизследователска дейност, 
целяща да промени генното наследство 
на човека, в резултат на която 
промените могат да станат унаследими;

Or. en

Обосновка

Намесата в човешкия геном с цел подобрение нарушава съответните принципи, като 
например принципа на равенство, и не се допуска от международните правни 
инструменти, като Конвенцията от Овиедо (вж. член 13).

Изменение 554
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяна на генното наследство на 
хората, в резултат на която промените 
могат да станат унаследими;

б) промяна на генното наследство на 
човека и на животни, в резултат на 
която промените могат да станат 
унаследими;

Or. en

Изменение 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването на човешки ембриони 
единствено с цел научни изследвания 

заличава се
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или за набавяне на стволови клетки, 
включително посредством трансфер 
на ядра от соматични клетки.

Or. en

Изменение 556
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването на човешки ембриони 
единствено с цел научни изследвания 
или за набавяне на стволови клетки, 
включително посредством трансфер 
на ядра от соматични клетки.

заличава се

Or. en

Изменение 557
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването на човешки ембриони 
единствено с цел научни изследвания 
или за набавяне на стволови клетки, 
включително посредством трансфер на 
ядра от соматични клетки.

в) научноизследователска дейност, 
целяща или да създаде — посредством 
трансфер на ядра от соматични клетки, 
партеногенеза или с други средства —
или да унищожи човешки ембриони с 
каквато и да е цел, включително за 
набавяне на стволови клетки; както 
и всяка научноизследователска 
дейност, свързана с използването на 
човешки ембрионални стволови 
клетки.

Or. en
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Обосновка

Сред държавите членки субсидиарността следва да се зачита в една област с 
толкова разнообразни етични избори и правни решения. Изключването на 
финансирането на видовете научноизследователска дейност, посочени в 
разпоредбата, е необходимо и с оглед на правния принцип на съгласуваност на ЕС след 
решението на Съда на Европейския съюз по делото Brüstle (Дело С–34/10). 
Споменаването на партеногенезата има за цел по-широко позоваване на възможните 
технически средства за създаване на човешки ембриони.

Изменение 558
Piotr Borys

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването на човешки ембриони 
единствено с цел научни изследвания 
или за набавяне на стволови клетки, 
включително посредством трансфер на 
ядра от соматични клетки.

в) научноизследователска дейност, 
целяща или да създаде — посредством 
трансфер на ядра от соматични клетки, 
партеногенеза или с други средства —
или да унищожи човешки ембриони с 
каквато и да е цел, включително за 
набавяне на стволови клетки; както 
и всяка научноизследователска 
дейност, свързана с използването на 
човешки ембрионални стволови 
клетки;

Or. en

Изменение 559
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването на човешки ембриони 
единствено с цел научни изследвания
или за набавяне на стволови клетки, 
включително посредством трансфер

в) дейност, целяща да създаде човешки 
ембриони единствено с цел научни 
изследвания или за набавяне на 
стволови клетки, включително 
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на ядра от соматични клетки. посредством трансфер на ядра от 
соматични клетки.

Or. en

Изменение 560
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научноизследователска дейност, 
свързана с унищожаване на човешки 
ембриони;

Or. en

Изменение 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научни изследвания, при които се 
унищожават ембрионални стволови 
клетки;

Or. de

Обосновка

Научноизследователски дейности, при които има унищожаване на ембрионални 
стволови клетки, не следва да получават финансова подкрепа по „Хоризонт 2020“.

Изменение 562
Algirdas Saudargas



AM\907403BG.doc 37/147 PE492.710v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научноизследователска дейност, 
свързана с унищожаване на човешки 
ембриони;

Or. en

Изменение 563
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научноизследователска дейност, 
свързана с унищожаване на човешки 
ембриони;

Or. en

Изменение 564
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научноизследователска дейност, 
свързана с унищожаване на човешки 
ембриони;

Or. en

Изменение 565
Petru Constantin Luhan
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Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научноизследователска дейност, 
целяща да създаде наблюдавано 
общество.

Or. en

Изменение 566
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научни изследвания, 
класифицирани като причиняващи
изключително страдание на 
гръбначни животни;

Or. en

Изменение 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) научни изследвания, при които се 
използват човешки ембрионални 
стволови клетки;

Or. de
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Изменение 568
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) научни изследвания, при които се 
използват човешки ембрионални 
стволови клетки;

Or. en

Изменение 569
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) научни изследвания, при които се 
използват човешки ембрионални 
стволови клетки;

Or. en

Изменение 570
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) научноизследователска дейност
върху заловени в дивата природа 
нечовекоподобни примати и тяхното 
потомство;

Or. en
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Обосновка

Проектите, свързани с използването на нечовекоподобни примати или тяхното 
потомство, заловени в дивата природа, не следва да се финансират заради степента 
на причиненото страдание и необходимостта да се прекрати улавянето на примати в 
дивата природа, за да се използват за лабораторни цели.

Изменение 571
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) научни изследвания, при които се 
използват човешки ембрионални 
стволови клетки;

Or. en

Изменение 572
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) научноизследователска дейност, 
свързана с даряване с търговска цел на 
човешки яйцеклетки, тъкани и 
клетки, и включваща сурогатно 
майчинство;

Or. en

Изменение 573
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3 — буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) научноизследователска дейност, 
свързана със съзнателна майчина 
депривация при животните;

Or. en

Обосновка

Проектите, свързани с майчина депривация са широко критикувани заради 
неприемливата степен на причинено страдание на животните; тези проекти не 
следва да бъдат подпомагани с публично финансиране.

Изменение 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) „Хоризонт 2020“ изключва 
юридически лица (включително 
всякакви свързани лица), чието 
участие, с оглед на преследваните 
цели, тяхното място на 
установяване, естеството на 
дейността и нейното 
местоположение, би принудило 
Европейския съюз да признае за 
законна или да окаже помощ или 
подкрепа за запазването на ситуация, 
породена от сериозно нарушаване на 
международното право (включително 
международното хуманитарно 
право), когато това нарушаване е 
било установено с резолюция на 
Съвета за сигурност на ООН или с 
решение или консултативно 
становище на Международния съд;
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Or. en

Изменение 575
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) „Хоризонт 2020“ изключва 
участие на предприятия, установени 
в трета държава, която се рекламира 
като офшорен финансов център или в 
която не съществуват номинални 
данъци, има липса на ефективен 
обмен на информация с 
чуждестранни данъчни органи, липса 
на прозрачност на законодателни, 
правни или административни 
разпоредби, или не съществува 
изискване за материално-правно 
местно присъствие;

Or. en

Изменение 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни така и на
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки на възрастни, такива извлечени 
от пъпната връв или от ембриони, в 
зависимост както от съдържанието на 
научното предложение, така и от 
правната рамка на съответните държави 
членки. Изследванията върху 
ембрионални стволови клетки могат 
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са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

да бъдат извършвани единствено 
върху излишни ембриони, получени 
при ин витро оплождане, за които 
родителите нямат определено 
намерение. Не се предоставя 
финансиране за научноизследователски 
дейности, които са забранени във 
всички държави членки. Не се 
финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази дейност е 
забранена. Обратно, финансират се 
медицинските научни изследвания 
върху всички видове стволови клетки 
в държава членка, в която тази 
дейност е разрешена.

Or. fr

Обосновка

Важно е да има обективен, толерантен и безпристрастен подход относно 
чувствителния въпрос за научни изследвания на различните видове стволови клетки, 
особено на стволовите клетки, извлечени от излишни ембриони.

Изменение 577
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. 
Научноизследователски дейности, 
планиращи създаването на човешки 
ембриони единствено с цел научни 
изследвания или за набавяне на 
стволови клетки, включително 
посредством трансфер на ядра от 
соматични клетки, могат също да 
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бъдат финансирани, когато 
изследването не може да бъде 
извършено чрез излишни ембриони, в 
зависимост от правната рамка на 
съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски 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 578
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани 
научни изследвания относно човешки 
стволови клетки, както на възрастни, 
така и на ембриони, в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Ще бъдат подкрепяни
научноизследователски дейности, 
имащи за цел разработването и 
подобряването на терапии, 
основаващи се на човешки стволови 
клетки на възрастни. Може да се 
предоставя финансиране за научни 
изследвания върху човешки стволови 
клетки на възрастни в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. По-
специално ще бъдат подкрепяни 
научните изследвания на кръвни 
стволови клетки от пъпна връв и на 
индуцирани плурипотентни стволови 
клетки. Не се предоставя финансиране 
за научноизследователски дейности, 
които са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. it
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Изменение 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно други видове
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 16, параграф 3, букви ва) и вб) (нови) от Angelika 
Niebler.

Изменение 580
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно други видове
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
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предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

научноизследователски 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 581
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно неембрионални
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. it

Обосновка

В съответствие с член 16, параграф 3, буква в), който изключва научните изследвания, 
които използват човешки ембрионални стволови клетки.

Изменение 582
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно други видове
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски 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 583
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно други видове
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Or. en
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Изменение 584
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно други видове
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски 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 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) Научноизследователски дейности, 
планиращи създаването на човешки 
ембриони единствено с цел научни 
изследвания или за набавяне на 
стволови клетки, включително 
посредством трансфер на ядра от 
соматични клетки, могат да бъдат 
финансирани, когато това е 
разрешено в съответните държави 
членки, ако целите на изследването 
не могат да бъдат постигнати чрез 
използване на излишни ембриони. За 
научни изследвания на излишни 
човешки ембриони може да бъде 
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отпуснато финансиране на проекти, 
които включват набавяне на 
стволови клетки.

Or. en

Обосновка

Научните изследвания невинаги могат да постигнат своите цели чрез използване на 
излишни ембриони. Качеството на излишните ембриони от ин витро оплождане 
невинаги е оптимално и може да опорочи резултатите от научното изследване. В 
бъдеще създаването на нови ембриони посредством трансфер на ядра от соматични 
клетки ще бъде незаменимо за терапевтичното приложение на научните изследвания, 
включващи СКЧЕ.

Изменение 586
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) Финансирани от ЕС научни 
изследвания, попадащи в обхвата на 
Директива 2010/63/ЕС относно 
защитата на животните, използвани 
за научни цели, подлежат на строг и 
прозрачен процес за преглед на 
етичната и научна стойност, 
включително пълно доказване на 
твърденията по отношение на 
приложимостта на животинските 
модели спрямо човека и изискване за 
ретроспективна оценка на всички 
финансирани от ЕС опити с 
животни, без оглед на животинските 
видове или жестокостта на тези 
опити.

Or. en

Обосновка

„Хоризонт 2020“ следва да спазва изискванията на Директива 2010/63/ЕС относно 



PE492.710v01-00 50/147 AM\907403BG.doc

BG

защитата на животните, използвани за научни цели. С тази цел е необходимо да се 
извърши цялостна оценка на проекта при използване на животни за опитни цели.
Освен това при финансираните от ЕС научни изследвания върху животни следва да се 
извърши и ретроспективна оценка, която да гарантира, че приложимостта на 
животинските модели се контролира постоянно, за да се подобри осведомеността 
при бъдещите решения за финансиране.

Изменение 587
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Областите на научни изследвания, 
посочени в параграф 3, могат да бъдат 
преразгледани в контекста на 
междинната оценка съгласно член 26, 
параграф 1 с оглед на напредъка на 
науката.

5. Ако бъде счетено, че областите на 
научни изследвания, посочени в 
параграф 3, следва да бъдат 
преразгледани в контекста на 
междинната оценка съгласно член 26, 
параграф 1 с оглед на напредъка на 
науката, това ще бъде направено от 
Комисията чрез законодателно 
предложение.

Or. en

Изменение 588
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) Всички покани за представяне на 
предложения в областта на научните 
изследвания в областта на
сигурността подлежат на 
предварителна оценка на 
въздействието в етичен и обществен 
план, а всички проекти, предложени 
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за финансиране, подлежат на етичен 
преглед по време на изпълнението. 
Предварителната оценка на 
въздействието и етичният преглед 
излизат извън тесните граници на 
правото на личен живот и защитата 
на данните и вземат предвид по-
широките аспекти на обществено 
въздействие на базисната 
научноизследователска програма за 
сигурност. Поканите и 
предложенията за проекти, които 
пораждат съществени опасения 
относно етичното и/или обществено 
въздействие, подлежат на засилена 
проверка и контрол.

Or. en

Изменение 589
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми и 
политики за финансиране от Съюза, 
включително структурните фондове, 
Общата селскостопанска политика, 
Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и МСП (COSME), 
„Еразъм за всички“ и Life+.

Or. en

Изменение 590
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми и 
политики за финансиране от Съюза, 
включително структурните фондове, 
Общата селскостопанска политика, 
Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и МСП (COSME), 
„Еразъм за всички“, Life+ и 
стратегията „Европа 2020“, както и 
финансирането на държавите членки 
за научни изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 591
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове и програмите за 
специфична подкрепа и компенсации 
съгласно регионалната политика и 
политиката на сближаване.

Or. pt

Обосновка

В интерес на съгласуваността и ефективността следва да има допълване между 
програмата „Хоризонт 2020“ и програмите за финансиране на Съюза по 
структурните фондове, включително специфичните програми и мерки.

Изменение 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове и Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и МСП (COSME).

Or. en

Изменение 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и МСП (COSME) и 
„Еразъм за всички“.

Or. en

Изменение 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При все това основният акцент на 
„Хоризонт 2020“ е финансирането на 
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върхови научни изследвания.
Структурните фондове играят 
ключова роля за изграждането на 
капацитет и осигуряването на пътя
към върхови научни постижения 
посредством разработването на 
върхови проекти, с които може да се 
кандидатства за финансиране по 
линия на „Хоризонт 2020“.
Взаимодействието между „Хоризонт 
2020“ и политиката на сближаване в 
подкрепа на научноизследователската 
дейност и иновациите ще бъде 
осъществено посредством 
прилагането на допълнителни мерки 
по координиран начин. Когато е 
възможно, ще се насърчава 
оперативната съвместимост на 
двата инструмента, както и 
кумулативното или комбинираното 
финансиране.

Or. en

Изменение 595
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Националните и регионални 
фондове следва да подпомагат 
положително оценени проекти, като 
например Европейския 
научноизследователски съвет (ERC), 
„Мария Кюри“ или съвместни 
действия, които отговарят на 
критериите за високи постижения, 
но за които няма достатъчно 
налично финансиране по програмата 
„Хоризонт 2020“.

Or. en
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Изменение 596
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Взаимодействия със структурните 

фондове
Структурните фондове следва да се 
използват в максимална степен за 
подпомагане на изграждането на 
капацитет и инфраструктура за 
научноизследователска и развойна 
дейност в регионите посредством 
специализирани дейности, насочени 
към създаването на центрове за 
върхови постижения

Or. en

Изменение 597
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Организации на гражданското 

общество
(1) Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в 
„Хоризонт 2020“ на организации на 
гражданското общество и 
иновационното въздействие върху 
тях. Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието 
на организации на гражданското 
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общество като част от механизмите 
за оценяване и наблюдение.
(2) Следва да се обърне специално 
внимание на инициативите, насочени 
към разширяването на
осведомеността и улесняването на 
достъпа до финансиране на 
организации на гражданското 
общество по линия на „Хоризонт 
2020“. За тази цел се използват 
„Хоризонт 2020“ и други програми за 
финансиране на Съюза, включително 
структурните фондове.
(3) Организациите на гражданското 
общество се консултират по време на 
изпълнението, програмирането, 
наблюдението и оценяването на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Печат за върхови постижения

„Хоризонт 2020“ допринася за 
определянето на центрове за върхови 
постижения, оценяването на техния 
потенциал и подобряването на 
тяхната видимост, като предоставя 
печат за върхови постижения.

Or. en
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Изменение 599
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 18 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Малки и средни предприятия Частен сектор и малки и средни 
предприятия

Or. en

Изменение 600
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в 
„Хоризонт 2020“ на МСП и 
иновационното въздействие върху тях. 
Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

1. Особено важно е да се гарантира 
засилено участие в „Хоризонт 2020“ на 
частния сектор и по-специално на
МСП и иновационното въздействие 
върху тях. Предприема се количествено 
и качествено оценяване на участието на 
частния сектор като част от 
механизмите за оценяване и 
наблюдение.

Or. en

Изменение 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в 
„Хоризонт 2020“ на МСП и 

1. Особено важно е да се гарантира 
засилено участие в „Хоризонт 2020“ на 
частния сектор, по-специално на
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иновационното въздействие върху тях. 
Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

МСП, и иновационното въздействие 
върху тях. Предприема се количествено 
и качествено оценяване на участието на 
частния сектор и по-специално на
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

Or. en

Изменение 602
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Особено важно е да се гарантира
адекватното участие в 
„Хоризонт 2020“ на МСП и 
иновационното въздействие върху тях. 
Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

1. Особено важно е да се гарантира 
засилено участие в „Хоризонт 2020“ на 
МСП и иновационното въздействие 
върху тях. Предприема се количествено 
и качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

Or. de

Изменение 603
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в „Хоризонт 2020“ 
на МСП и иновационното въздействие 
върху тях. Предприема се количествено 
и качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в „Хоризонт 2020“ 
на МСП и научноизследователското и 
иновационното въздействие върху тях. 
Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.
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Or. ro

Изменение 604
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в „Хоризонт 2020“ 
на МСП и иновационното въздействие 
върху тях. Предприема се количествено 
и качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в цялото 
изпълнение на програмата 
„Хоризонт 2020“ на МСП и 
иновационното въздействие върху тях. 
Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

Or. en

Изменение 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в „Хоризонт 2020“ 
на МСП и иновационното въздействие 
върху тях. Предприема се количествено 
и качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие на МСП в 
„Хоризонт 2020“, по-специално във 
фазите на проектите, които са „по-
близо до пазара“ и иновационното 
въздействие върху тях. Предприема се 
количествено и качествено оценяване на 
участието на МСП като част от 
механизмите за оценяване и 
наблюдение.

Or. en
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Изменение 606
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от 
част ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“,
изложени в точки 1—6 от част ІІІ 
от приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на 
специален инструмент за МСП, който е 
насочен към всички видове МСП с 
иновационен потенциал и се прилага по 
съгласуван начин съобразно нуждите на 
МСП съгласно посоченото за 
конкретната цел „Иновации в МСП“ в
точка 3.3, буква а) от част ІІ от 
приложение І.

2. Специфични действия се предприемат
посредством създаването на 
разнообразен набор от средства и 
финансови инструменти на 
разположение на МСП. Определят се 
специфични действия съгласно
конкретната цел „Иновации в МСП“,
посочена в точка 3.3, буква а) от част ІІ 
от приложението. Съгласно тези 
действия се отдава голямо значение
на финансирането и прилагането на
специален инструмент за МСП, който е 
насочен към всички видове МСП с 
иновационен потенциал и се прилага по 
съгласуван начин посредством единна 
специализирана административна 
структура и съобразно нуждите на 
МСП. Специалният инструмент за
МСП се прилага в областите, 
определени в рамките на конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, 
изложена в точка 1 от част ІІ от 
приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ 
от приложение І.

Or. en

Изменение 607
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се 
предприемат за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, 
изложена в точка 1 от част ІІ от 
приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ 
от приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на
специален инструмент за МСП, който е
насочен към всички видове МСП с 
иновационен потенциал и се прилага по 
съгласуван начин съобразно нуждите 
на МСП съгласно посоченото за 
конкретната цел „Иновации в МСП“ в 
точка 3.3, буква а) от част ІІ от 
приложение І.

2. Специален инструмент за МСП, 
насочен към всички видове МСП с 
иновационен потенциал ще бъде 
създаден с единен орган за управление
и ще се прилага съгласно посоченото за 
конкретната цел „Иновации в МСП“ в 
точка 3.3, буква а) от част ІІ от 
приложение І. Този инструмент ще 
бъде тематично свързан с 
конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от 
част ІІ от приложение І и с всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—7 от част ІІІ 
от приложение І.

Or. en

Изменение 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“,
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
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инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І. 
Изключително важно е МСП да 
бъдат интегрирани в цялата верига 
на стойността, за да получат достъп 
до всички възможности на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Обосновка

МСП са съществена част от промишлената структура на много сектори. В 
качеството си на доставчици и поддоставчици за промишлеността, те 
представляват важни звена от веригата на производителността. Поради това е 
изключително важно МСП да участват в дейности, интегрирани с производители на 
оригинална техника и други доставчици, включително големи дружества, организации 
за научни изследвания и технологии и университети и да не бъдат изолирани в своята 
собствена програма.

Изменение 609
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 

2. Специфични действия за МСП се 
предприемат за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, изложена в 
точка 1 от част ІІ от приложение І, и за
всяка от конкретните цели по 
приоритета „Обществени
предизвикателства“, изложени в точки 
1—6 от част ІІІ от приложение І. Тези 
специфични действия, наред с другото,
са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
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начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

потенциал, в широк смисъл, и се 
прилага по съгласуван начин съобразно 
нуждите на МСП съгласно посоченото 
за конкретната цел „Иновации в МСП“ в 
точка 3.3, буква а) от част ІІ от 
приложение І.

Or. en

Изменение 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2
(COM(2011)0809 — C70466/2011 — 2011/0401(COD)
член 18, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

2. Специфични действия за МСП се 
предприемат за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, изложена в 
точка 1 от част ІІ от приложение І, и за 
всяка от конкретните цели по 
приоритета „Обществени
предизвикателства“, изложени в точки 
1—6 от част ІІІ от приложение І. Тези 
специфични действия, наред с другото,
са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

Or. en

Изменение 611
Romana Jordan
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Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“,
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І, при пълно 
зачитане на принципа на 
субсидиарност и стремеж към 
европейска добавена стойност.

Or. en

Изменение 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
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инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин чрез единно управление
съобразно нуждите на МСП съгласно 
посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

Or. en

Обосновка

Изглежда съществува риск, тъй като финансирането ще бъде предоставено по 
различни бюджетни редове (водещи позиции в промишлеността, специфични 
обществени предизвикателства и т.н.), различните генерални дирекции и отдели на 
Комисията да разработят и осъществят свой вариант на програмата.

Изменение 613
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените
технологии“, изложена в точка 1 от част 
ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ от 
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специална
програма за МСП, която е насочена към 
всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел 
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

Or. en
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Обосновка

За да бъдат обхванати ефективно МСП, като се гарантира адекватно и ефективно 
прилагане на специфичните мерки за МСП и се максимизира въздействието на 
„Хоризонт 2020“, е необходимо тези мерки да бъдат поставени на програмна основа 
със специален бюджет, както и с разпознаваема структура, отговорна за 
изпълнението и способна да преодолее съществуващите практически ограничения в 
МСП и в тяхното сътрудничество с партньори.

Изменение 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
30 % от общия сумарен бюджет на
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и 15 % от бюджета на приоритета
„Обществени предизвикателства“.

Or. en

Изменение 615
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
30 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени
предизвикателства“.
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Or. it

Обосновка

От стратегическо значение е МСП да получат много по-голямо поощрение да 
участват в рамковата програма, отколкото предлага Комисията.

Изменение 616
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход следва да доведе до
предоставяне на МСП на 20 % от 
общия сумарен бюджет за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ и по 
приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Обосновка

Увеличаването на участието на МСП е решаващ фактор за мобилизирането на 
иновационния потенциал на динамичните и иновативни предприятия, 
новосъздадените предприятия, както и дружествата с академично участие от 
научноизследователски организации и университети с цел намиране на иновативни 
решения и постигане на цялостния успех на „Хоризонт 2020“. При все че 7РП запази и 
вероятно ще постигне своята цел от 15 %, е необходима по-амбициозна, но 
реалистична и постижима цел, за да се използва напълно иновационният потенциал на 
МСП.

Изменение 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Най-малко 20 % от общия сумарен 
бюджет за конкретната цел „Водещи 
позиции при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета 
„Обществени предизвикателства“ ще се 
използват в рамките на инструмента 
за МСП, както е посочено в параграф 
2.

Or. en

Изменение 618
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за
конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета 
„Обществени предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход ще доведе до 
разпределянето за МСП на най-малко 
20 % от общия бюджет на „Хоризонт 
2020“. Най-малко 10 % от бюджета 
на „Хоризонт 2020“ ще бъдат 
разпределени за изпълнението на 
инструмента за МСП.

Or. en

Изменение 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
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до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

до разпределянето за МСП на около 
20 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Обосновка

Настоящият член следва да бъде изменен, за да се увеличи процентът от бюджета, 
предназначен за МСП, от 15 на 20 %.

Изменение 620
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход следва да доведе до 
разпределянето за МСП на минимум 
20 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. it

Обосновка

С оглед на въздействието, което МСП имат върху икономиката, 
производителността, създаването на работни места и иновационния капацитет в 
ЕС, те следва да получат поне 20 % от общия бюджет.

Изменение 621
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Общо около 18 % от общия сумарен 
бюджет за конкретната цел „Водещи 
позиции при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета 
„Обществени предизвикателства“ ще 
бъдат разпределени за МСП.

Or. de

Изменение 622
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход следва да доведе до 
предоставяне на МСП на повече от
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Изменение 623
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход следва да доведе до
предоставяне на МСП на минимум 
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15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Изменение 624
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на най-
малко 15 % от общия сумарен бюджет 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета 
„Обществени предизвикателства“.

Or. ro

Изменение 625
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на най-
малко 15 % от общия сумарен бюджет 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета 
„Обществени предизвикателства“.
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Or. en

Изменение 626
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на най-
малко 15 % от общия сумарен бюджет 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета 
„Обществени предизвикателства“.

Or. en

Изменение 627
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на най-
малко 15 % от общия сумарен бюджет 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета 
„Обществени предизвикателства“.

Or. de

Обосновка

Тук следва да се добави думата „най-малко“, за да не се смята, че максималният 
размер на подкрепата за МСП е 15 %, и за да е възможна подкрепа за тях, 
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надвишаваща този размер.

Изменение 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3
(COM(2011)0809 — C70466/2011 — 2011/0401(COD)
член 18, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход следва да доведе до
предоставяне на МСП на значителен 
дял от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се 
бенефициерите от частния сектор да 
получат значителна част от общия 
бюджет на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 629
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП и/или 
малките и средни проекти на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.
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Or. en

Изменение 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе
до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход и опростяването 
на процедурите за кандидатстване 
следва да доведат до разпределянето за 
МСП на около 15 % от общия сумарен 
бюджет за конкретната цел „Водещи 
позиции при базовите и промишлените 
технологии“ и по приоритета
„Обществени предизвикателства“.

Or. en

Изменение 631
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Инструментът за МСП се 
изпълнява главно „отдолу нагоре“. 
Областите на изпълнение следва да 
бъдат насочени изключително към 
приоритетните области, определени 
в конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от 
част ІІ от приложение І, и за всяка 
от конкретните цели по приоритета 
„Обществени предизвикателства“, 
изложени в точки 1—6 от част ІІІ 
от приложение І. При необходимост
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той може да служи и като
инструмент за доставка на развойни 
продукти или доставка на 
иновационни решения за 
идентифицирани общи нужди на
възложителите на обществени 
поръчки за ЕС в Европа.

Or. en

Изменение 632
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) В съответствие с разпоредбите, 
определени в параграфи 1 и 3, 
Комисията извършва оценки и 
докладва за степента на участие на 
МСП в научноизследователски 
програми. В случай че не се постигне 
целта от 15 %, Комисията разследва 
причините и предлага нови мерки за 
бързото постигане на тази цел.

Or. fr

Изменение 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Освен това най-малко 10 % от 
бюджета за стълбове 2 и 3 следва да 
бъдат отделени за специалния 
инструмент за МСП.

Or. en
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Изменение 634
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) Особено внимание се обръща на 
адекватното участие и представяне 
на МСП в управителните структури 
на Европейското 
научноизследователско 
пространство, по-специално в 
публично-частни партньорства.

Or. en

Изменение 635
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Съвместни проекти и партньорски 

програми
„Хоризонт 2020“ следва да се 
изпълнява предимно чрез 
транснационални съвместни 
проекти, възлагани чрез покани за 
представяне на предложения в 
рамките на неговите ежегодни 
работни програми. Тези проекти ще 
бъдат допълвани от публично-частни 
партньорства и партньорства в 
рамките на публичния сектор, които 
ще бъдат създавани съвместно с 
държавите членки.
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Or. en

Изменение 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Бърз път към иновации

1. За да се ускори търговската 
реализация и разпространението на 
иновациите, 20 % от финансирането 
на Съюза по конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ и за 
всяко от „Обществени 
предизвикателства“, изложени в 
част ІІІ, се предвиждат за „Бърз път 
към иновации“.
2. „Бърз път към иновации“ е 
инструмент, следващ логика „отдолу 
нагоре“, който значително ще ускори 
времето от идеята до пускането ѝ на 
пазара, и се очаква да повиши 
участието на промишлеността в 
„Хоризонт 2020“, както и участието 
на МСП и нови кандидати. По този 
начин той ще стимулира 
инвестициите на частния сектор в 
научноизследователска и развойна 
дейност и иновации, ще насърчи 
научноизследователската дейност и 
иновациите, насочени към създаване 
на стойност и ще ускори 
превръщането на новите технологии 
в новаторски продукти, търсени на 
пазара, което ще подкрепи бъдещите 
предприятия, икономическия растеж 
и заетостта.
3. Дейностите обхващат целия 
иновационен цикъл, но следва да 
бъдат насочени към дейности, 
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свързани с иновации, 
експериментални разработки и 
разработване на продукти в 
предпазарен стадий, като включват 
етапите на разработване от 
технологичната демонстрация до 
навлизането на пазара, включително 
пилотни и демонстрационни 
проекти, изпитвателни платформи, 
преднормативни научни изследвания 
и определяне на стандарти и 
навлизане на иновациите на пазара.
4. Инструментът „Бърз път към 
иновации“ се изпълнява като видим 
инструмент за финансиране, 
предоставящ лесно и бързо започване 
на приложни съвместни научни 
изследвания съгласно специална 
процедура за подбор, посочена в 
Регламент (ЕО) № хххх/2012 [Правила 
за участие и разпространение].

Or. en

Обосновка

Отчитайки надлежно планираната промяна към иновации на програмата, е 
необходимо „Хоризонт 2020“ да осигури поне един инструмент, който позволява 
иновативните идеи да бъдат систематично оценявани и финансирани по всяко време, 
като се прилага бърза, стандартизирана и надеждна процедура. Един инструмент, 
отворен за участие или изграден „отдолу нагоре“ с гарантиран шестмесечен срок за 
отпускане на средства ще гарантира, че няма опасност иновативните идеи да 
изгубят своята актуалност, когато проектът най-сетне може да започне. Това ще 
повиши и участието на промишлеността.

Изменение 637
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
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партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства.

партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства. Публично-
частните партньорства, в които 
могат да участват държави членки, 
следва да предлагат гъвкавост, така 
че държавите членки да могат да 
решат на национално равнище дали 
желаят да ги подкрепят и по какъв 
начин, като същевременно не се 
възпрепятства пълноправното 
участие на най-добрите европейски 
участници.

Or. en

Изменение 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства.

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства. Водещ критерий 
при подбора на участниците са 
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върховите постижения.

Or. en

Изменение 639
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства.

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на предконкурентни 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 640
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени въз
основа на член 187 от ДФЕС по Седмата 
рамкова програма, при условие че се 
изменят основните актове за тях. за 
нови публично-частни партньорства 

а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС по Седмата 
рамкова програма, при условие че се 
изменят основните актове за тях и за 
други финансиращи органи, посочени в 
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въз основа на член 187 от ДФЕС; и за 
други финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), точка v) 
или vii)] от Регламент (ЕС) № XX/2012 
[новия Финансов регламент]. Тази 
форма на партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана 
от обхвата на преследваните цели и 
от мащаба на необходимите ресурси.

член [55, параграф 1, буква б), точка v) 
или vii)] от Регламент (ЕС) № XX/2012 
[новия Финансов регламент] след 
анализ на разходите и ползите и 
цялостна оценка на тяхното 
управление и функциониране по 
отношение на критериите за 
отвореност, прозрачност, 
ефективност и ефикасност и при 
условие че изпълняват критериите, 
посочени в параграф 3;

Or. en

Изменение 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС по Седмата 
рамкова програма, при условие че се 
изменят основните актове за тях. за 
нови публично-частни партньорства въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за други 
финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), точка v) 
или vii)] от Регламент (ЕС) № XX/2012 
[новия Финансов регламент]. Тази 
форма на партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана от 
обхвата на преследваните цели и от 
мащаба на необходимите ресурси.

а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС по Седмата 
рамкова програма, при условие че се 
изменят основните актове за тях. за 
нови публично-частни партньорства въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за други 
финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), точка v) 
или vii)] от Регламент (ЕС) № XX/2012 
[новия Финансов регламент]. Тази 
форма на партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана от 
обхвата на преследваните цели и от 
мащаба на необходимите ресурси. 
Комисията предоставя единен 
източник на финансиране освен в 
случаите, когато съществува ясно 
споразумение между Комисията и 
държавите членки за предоставяне на 
достатъчен бюджет за съвместно 
финансиране на конкретна 
инициатива.
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Or. en

Обосновка

Институционализираните публично-частни партньорства (ПЧП) са свързани с високи 
административни и режийни разходи и подготовката им изисква много време. 
Новите ПЧП, отговарящи на зададените критерии, следва да бъдат основани върху 
модел на финансиране с единен източник на финансиране. Единният източник на 
финансиране е предпочитаното решение в „Хоризонт 2020“ с цел да се опрости 
изпълнението на проектите и да се гарантират равни възможности за участие в 
различните участващи държави.

Изменение 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС по Седмата 
рамкова програма, при условие че се 
изменят основните актове за тях; за 
нови публично-частни партньорства въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за други 
финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), точка v) 
или vii)] от Регламент (ЕС) № XX/2012 
[новия Финансов регламент]. Тази 
форма на партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана от 
обхвата на преследваните цели и от 
мащаба на необходимите ресурси;

а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС по Седмата 
рамкова програма, при условие че се 
изменят основните актове за тях; за 
нови публично-частни партньорства въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за други 
финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), точка v) 
или vii)] от Регламент (ЕС) № XX/2012 
[новия Финансов регламент]. Тази 
форма на партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана от 
обхвата на преследваните цели, 
съгласуваността със 
съществуващите цели на 
политиката на ЕС и от мащаба на 
необходимите ресурси;

Or. en

Изменение 643
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE



AM\907403BG.doc 83/147 PE492.710v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 2 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сключване на договорно 
споразумение между партньорите, 
посочени в параграф 1, в което се 
уточняват целите на партньорството, 
съответните ангажименти на 
партньорите, основните показатели за 
тяхното изпълнение и изискваните 
резултати, включително конкретните 
научноизследователски и иновационни 
дейности, за които е необходима 
подкрепа по линия на „Хоризонт 2020“.

б) сключване на договорно 
споразумение между партньорите, 
посочени в параграф 1, в което се 
уточняват целите на партньорството, 
съответните ангажименти на 
партньорите, ролите и 
отговорностите на партньорите, 
принципите на управление, 
гарантиращи открито и прозрачно 
функциониране и участие на 
заинтересованите страни, основните 
показатели за тяхното изпълнение и 
изискваните резултати, включително 
конкретните научноизследователски и 
иновационни дейности, за които е 
необходима подкрепа по линия на
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 644
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Нови публично-частни 
партньорства се учредяват само в 
изключителни ситуации, когато 
обхватът на преследваните цели 
оправдава тяхното учредяване и 
когато може да бъде доказано, че 
никакви други форми на 
партньорство или финансиращ 
инструмент не могат да изпълнят 
желаните цели или да генерират 
необходимия ливъридж и 
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ангажираност на участниците.

Or. en

Изменение 645
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) Нито едно ново публично-частно
партньорства не се учредява въз 
основа на член 187 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 646
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публично-частните партньорства се 
установяват по открит и прозрачен 
начин въз основа на всички от следните 
критерии:

3. Публично-частните партньорства се 
установяват, учредяват и се 
изпълняват по открит и прозрачен 
начин. Всяко ново учредяване се 
основава въз основа най-малко на 
всички от следните критерии:

Or. en

Изменение 647
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публично-частните партньорства се 
установяват по открит и прозрачен 
начин въз основа на всички от следните 
критерии:

3. Публично-частните партньорства се 
установяват и осъществяват по открит 
и прозрачен начин въз основа на всички 
от следните критерии:

Or. ro

Изменение 648
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) добавена стойност на действието на 
равнище Съюза;

а) добавена стойност на действието на 
равнище Съюза и добавена стойност 
на инструмента на публично-
частното партньорство по 
отношение на въвеждането на пазара
на резултатите от научните 
изследвания и иновациите в 
областите, в които МСП играят 
ключова роля за генерирането на 
растеж в местен мащаб;

Or. en

Обосновка

Публично-частните партньорства могат да играят много стратегическа и 
ефективна роля в развитието на МСП, също и от гледна точка на териториалното 
въздействие, което то оказва.

Изменение 649
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) добавена стойност на действието на 
равнище Съюза;

а) доказването на добавена стойност на 
действието на равнище Съюза;

Or. en

Изменение 650
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми;

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми чрез 
определяне на общи цели за 
„Хоризонт 2020“, ясни и измерими 
обществени цели и цели по 
отношение на 
конкурентоспособността, 
включително създаването на работни 
места и образователни/обучителни 
цели, както и чрез отчетност 
относно постигането на тези цели;

Or. en

Изменение 651
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми;

б) мащаб на въздействието върху 
потенциала за повишаване на
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж и върху социално-
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икономически проблеми, като се 
признава, че потенциалните ползи от 
индивидуални проекти може би няма 
да могат да бъдат напълно 
определени предварително;

Or. en

Изменение 652
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мащаб на въздействието върху
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми;

б) потенциален мащаб на 
въздействието по отношение на 
третирането на обществените 
интереси, на устойчивостта или
промишлената конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 653
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми;

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност,
създаването на работни места,
устойчивия растеж и социално-
икономическите въпроси, 
включително предизвикателствата 
пред обществото;

Or. en
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Обосновка

Условията за финансиране по „Хоризонт 2020“, включително публично-частните 
партньорства, следва да отговорят на неотложните социално-икономически нужди, 
като създаване на работни места, и следва да гарантират по-добро взаимодействие с 
обществените предизвикателства, определени в част ІІІ на „Хоризонт 2020“.

Изменение 654
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми;

б) мащаб на въздействието върху 
промишлената конкурентоспособност, 
устойчивия растеж, създаването на 
работни места и върху социално-
икономически проблеми;

Or. en

Изменение 655
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дългосрочен ангажимент на всички 
партньори въз основа на обща визия и 
ясно определени цели;

в) дългосрочен ангажимент на всички 
партньори въз основа на обща визия и 
ясно определени цели; по-специално 
финансовият ангажимент, 
включително в брой, на участниците 
от частния сектор;

Or. en
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Изменение 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дългосрочен ангажимент на всички 
партньори въз основа на обща визия и 
ясно определени цели;

в) ангажимент на всички партньори въз 
основа на обща визия и ясно определени 
цели;

Or. en

Обосновка

Изискването за „дългосрочен ангажимент“ е тежко за частния сектор. При 
настоящите икономически условия периодите на планиране в промишлеността са 
много по-кратки. Няма достатъчно икономическа стабилност, за да се очаква, че 
частният сектор ще отдели средства и бюджет за няколко години. Тук е необходима 
повече гъвкавост.

Изменение 657
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ангажиране на различни 
партньори успоредно с частния 
сектор, по-специално значително 
участие на университети и 
изследователи, доказване на 
ефективното ангажиране на МСП, 
както и участие на други участници 
като публични акционерни 
дружества, организации с 
нестопанска цел и организации на 
гражданското общество;

Or. en
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Изменение 658
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) ясно определяне на ролята на всеки 
партньор и договорени основни 
показатели за изпълнението през 
избрания период.

д) ясно определяне на ролята и 
отговорностите на всеки партньор и 
договорени основни показатели за 
изпълнението през избрания период.

Or. en

Изменение 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подкрепа за създаването и 
укрепването на мрежи от асоциации 
на изследователи, пациенти и 
заинтересовани страни, с цел да се 
подобряват отношенията и обмена 
между тях, съответните сектори, 
институции и гражданското 
общество.

Or. en

Изменение 660
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) демонстриране на открита, 
прозрачна и активна система за 
управление, и на принципите за 
разумно финансово управление;

Or. en

Изменение 661
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) участие в партньорството на 
всички заинтересовани партньори по 
цялата верига на създаване на 
добавена стойност, включително на 
крайните потребители, малките и 
средните предприятия и 
научноизследователските 
институти.

Or. en

Изменение 662
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3 — буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) ангажиране в дейности, 
гарантиращи интегрирането на 
триъгълника на знанието: 
образование, научни изследвания и 
иновации;
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Or. en

Изменение 663
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Комисията извършва цялостна 
оценка и оценка на въздействието на 
партньорствата, установени 
съгласно 7РП (съвместните 
технологични инициативи, публично-
частните партньорства по 
Европейската програма за 
икономическо възстановяване, както 
и общностите на знание и иновации, 
създадени от Европейския институт 
за иновации и технологии), преди да 
затвърди подкрепата си за 
съществуващите партньорства или 
да подкрепи учредяването на 
допълнителни такива.
Въз основа на оценяването, по време 
на изпълнението на „Хоризонт 2020“ 
Комисията ще внесе предложения за 
съществено подобряване на 
управлението и функционирането на 
установените публично-частни 
партньорства, с цел да се гарантира 
по-ефективно и ефикасно 
въздействие, открито и прозрачно 
функциониране и избягване на 
конфликти на интереси.
Оценката и прегледът ще обхванат 
по-специално въздействието върху 
МСП и по-малките 
научноизследователски организации, с 
цел да се гарантира по-доброто 
участие на тези участници както в 
изготвянето на 
научноизследователската програма, 
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така и в проектите.

Or. en

Изменение 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Както съществуващите, така и 
новите публично-частни 
партньорства подлежат на 
задълбочен преглед, за да се анализира 
тяхната европейска добавена 
стойност не по-късно от една година 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. Резултатите от този 
преглед следва да бъдат представени в 
Европейския парламент и в Съвета.

Or. en

Изменение 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) Ако задълбоченият преглед 
установи, че критерият за европейска 
добавена стойност не е изпълнен 
задоволително, Европейският 
парламент и Съветът могат да 
решат повече да не предоставят 
финансиране на тези публично-
частни партньорства. 

Or. en
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Изменение 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в) Публично-частните 
партньорства предоставят достъп 
до обществените фондове чрез 
прозрачни процеси и предимно чрез 
конкурентни покани за предложения с 
правила за участие в съответствие с 
принципите на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 667
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, при които 
действия на регионално, национално 
или международно равнище се 
осъществяват съвместно в рамките на 
Съюза.

„Хоризонт 2020“ допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, при които 
действия на регионално, национално 
или международно равнище се 
осъществяват съвместно в рамките на 
Съюза. Сумата, използвана за 
финансиране на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, не 
следва да надвишава 15 % от общия 
бюджет на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 668
Marisa Matias
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Предложение за регламент
Член 20 — параграф 1 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, при които 
действия на регионално, национално 
или международно равнище се 
осъществяват съвместно в рамките на 
Съюза.

„Хоризонт 2020“ допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, при които 
действия на местно, регионално, 
национално или международно равнище 
се координират, хармонизират и 
осъществяват съвместно в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 669
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки.

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки и тези 
инициативи могат да включват 
регионите и градовете, когато е 
уместно. Финансовото участие на 
Съюза зависи от наличието на 
добавена стойност за Съюза и от 
допълняемостта на средствата.

Or. en

Изменение 670
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 1 — алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки.

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между регионите на държавите членки, 
за предпочитане региони, които са 
част от един и същи еврорегион или 
от една и съща Европейска група за 
териториално сътрудничество, 
създадена съгласно 
Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 година относно
Европейската група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС)*.
*ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19.

Or. it

Изменение 671
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 1 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки.

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки и техните 
градове и региони.

Or. en

Изменение 672
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) участие на Съюза в програми, б) участие на Съюза в програми, 
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предприети от няколко държави членки 
в съответствие с член 185 от ДФЕС.

предприети от няколко държави членки 
в съответствие с член 185 от ДФЕС, с 
участие на поднационални органи, 
когато е уместно.

Or. en

Изменение 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) участие на Съюза в програми, 
предприети от няколко държави членки 
в съответствие с член 185 от ДФЕС.

б) участие на Съюза в програми, 
предприети от няколко регионални 
органа или държави членки в 
съответствие с член 185 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 674
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква а) допълващото 
финансиране зависи от постигането 
от участниците на значително 
равнище на финансови ангажименти 
по съвместните покани и действия. С 
използването на инструмента ERA-NET 
може да се цели да бъдат 
хармонизирани правилата и условията 
за изпълнение за съвместните покани и 
действия. Той може да бъде използван и 
за подготовка на инициатива съгласно 
член 185 от ДФЕС.

С използването на инструмента ERA-
NET може да се цели да бъдат 
хармонизирани правилата и условията 
за изпълнение за съвместните покани и 
действия. Той може да бъде използван и 
за подготовка на инициатива съгласно 
член 185 от ДФЕС.

Or. ro
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Изменение 675
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква а) допълващото 
финансиране зависи от постигането
от участниците на значително 
равнище на предварителни финансови 
ангажименти по съвместните покани и 
действия. С използването на 
инструмента ERA-NET може да се цели 
да бъдат хармонизирани правилата и 
условията за изпълнение за съвместните 
покани и действия. Той може да бъде 
използван и за подготовка на 
инициатива съгласно член 185 от ДФЕС.

По смисъла на буква а) допълващото 
финансиране зависи от предишните 
резултати на участниците в
съвместните покани и действия. С 
използването на инструмента ERA-NET 
може да се цели да бъдат 
хармонизирани правилата и условията 
за изпълнение за съвместните покани и 
действия. Той може да бъде използван и 
за подготовка на инициатива съгласно 
член 185 от ДФЕС.

Or. pl

Обосновка

Продължаването на научноизследователската дейност следва да зависи не от 
равнището на финансиране до момента, а от постигнатите резултати.

Изменение 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква а) допълващото 
финансиране зависи от постигането от 
участниците на значително равнище на 
финансови ангажименти по съвместните 
покани и действия. С използването на 
инструмента ERA-NET може да се цели 
да бъдат хармонизирани правилата и 
условията за изпълнение за съвместните 

За целите на буква а) допълващото 
финансиране зависи от постигането от 
участниците на значително равнище на 
финансови ангажименти в брой или в 
натура по съвместните покани и 
действия. С използването на 
инструмента ERA-NET може да се цели 
да бъдат хармонизирани правилата и 
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покани и действия. Той може да бъде 
използван и за подготовка на 
инициатива съгласно член 185 от ДФЕС.

условията за изпълнение за съвместните 
покани и действия. Той може да бъде 
използван и за подготовка на 
инициатива съгласно член 185 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 677
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква а) допълващото 
финансиране зависи от постигането от 
участниците на значително равнище на 
финансови ангажименти по съвместните 
покани и действия. С използването на 
инструмента ERA-NET може да се цели 
да бъдат хармонизирани правилата и 
условията за изпълнение за съвместните 
покани и действия. Той може да бъде 
използван и за подготовка на 
инициатива съгласно член 185 от ДФЕС.

По смисъла на буква а) допълващото 
финансиране зависи от постигането от 
участниците на значително равнище на 
финансови ангажименти в брой или в 
натура по съвместните покани и 
действия. С използването на 
инструмента ERA-NET може да се цели 
да бъдат хармонизирани правилата и 
условията за изпълнение за съвместните 
покани и действия. Той може да бъде 
използван и за подготовка на 
инициатива съгласно член 185 от ДФЕС.

Or. it

Обосновка

Ако не разполагат с достатъчно налични средства, участниците могат да дадат своя 
значителен принос чрез предоставяне на услуги, съоръжения или работна сила.

Изменение 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква а) допълващото За целите на буква а) допълващото 



PE492.710v01-00 100/147 AM\907403BG.doc

BG

финансиране зависи от постигането от 
участниците на значително равнище 
на предварителни финансови 
ангажименти по съвместните покани и 
действия. С използването на 
инструмента ERA-NET може да се цели 
да бъдат хармонизирани правилата и 
условията за изпълнение за съвместните 
покани и действия. Той може да бъде 
използван и за подготовка на 
инициатива съгласно член 185 от ДФЕС.

финансиране зависи от предварителните 
индикативни финансови ангажименти
в брой или в натура на образуванията, 
участващи в съвместните покани и 
действия. С използването на 
инструмента ERA-NET може да се цели 
да бъдат хармонизирани правилата и 
условията за изпълнение за съвместните 
покани и действия. Той може да бъде 
използван и за подготовка на 
инициатива съгласно член 185 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Този член следва да бъде изменен, за да се включи възможността за допускане на 
финансови ангажименти от страна на участниците в брой или в натура.

Изменение 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 3 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква б) такива 
инициативи се предлагат само в случаи, 
че съществува необходимост от 
специална изпълнителна структура и 
когато е налице силен ангажимент от 
страна на участващите държави за 
интеграция на научно, управленско и 
финансово равнище. Освен това 
предложенията за такива инициативи 
съгласно буква б) се оценяват въз 
основа на всички от следните критерии:

По смисъла на буква б) такива 
инициативи се предлагат само в случаи, 
че съществува необходимост от 
специална изпълнителна структура и 
когато е налице силен ангажимент от 
страна на участващите държави и/или 
региони за интеграция на научно, 
управленско и финансово равнище. 
Освен това предложенията за такива 
инициативи съгласно буква б) се 
оценяват въз основа на всички от 
следните критерии:

Or. en

Изменение 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални 
инвестиции за транснационални научни 
изследвания и иновации;

б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави и/или 
региони в брой или в натура, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални 
инвестиции за транснационални научни 
изследвания и иновации;

Or. en

Изменение 681
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални 
инвестиции за транснационални научни 
изследвания и иновации;

б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави и 
положителни резултати, както и
предварителни ангажименти за 
обединяване на национални и/или 
регионални инвестиции за 
транснационални научни изследвания и 
иновации;

Or. pl

Обосновка

Продължаването на научноизследователската дейност следва да зависи не от 
равнището на финансиране до момента, а от постигнатите резултати.

Изменение 682
Francesco De Angelis



PE492.710v01-00 102/147 AM\907403BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални 
инвестиции за транснационални научни 
изследвания и иновации;

б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави в брой 
или в натура, включително 
предварителни ангажименти за 
обединяване на национални и/или 
регионални инвестиции за 
транснационални научни изследвания и 
иновации;

Or. it

Обосновка

Вж. изменението на член 20, параграф 2, алинея 2.

Изменение 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални
инвестиции за транснационални научни 
изследвания и иновации;

б) индикативни финансови 
ангажименти в брой или в натура от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за привеждане в 
съответствие на националните и/или
регионалните инвестиции за 
транснационални научни изследвания и 
иновации, и ако е целесъобразно, за 
обединяване на ресурсите;

Or. en

Обосновка

Този член следва да бъде изменен, за да се включи възможността за допускане на 
финансови ангажименти от страна на участниците в брой или в натура.
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Изменение 684
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 2 — алинея 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавена стойност на действието на 
съюзно равнище;

в) добавена стойност на действието на 
равнище на държавите членки;

Or. pl

Обосновка

Добавената стойност на съюзно равнище може да бъде изчислена като сбор от 
добавената стойност, постигната в държавите членки.

Изменение 685
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субекти, установени в трети държави, 
и международни организации имат 
право да участват в непреки действия по 
„Хоризонт 2020“ при условията, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХХХ [правила за участие]. 
Насърчава се международното 
сътрудничество с трети държави и с 
международни организации в рамките 
на „Хоризонт 2020“ за постигането най-
вече на следните цели:

1. Субекти, установени в трети държави, 
и международни организации имат 
право да участват в непреки действия по 
„Хоризонт 2020“ при условията, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХХХ [правила за участие]. 
Насърчава се международното 
сътрудничество с трети държави — по-
специално със стратегическите 
партньори на Съюза — и с 
международни организации в рамките 
на „Хоризонт 2020“ за постигането най-
вече на следните цели:

Or. en
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Изменение 686
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за целите на външната 
политика на Съюза и политиката му за 
развитие, допълвайки външни програми 
и програми за развитие.

в) подкрепа за целите на външната 
политика на Съюза и политиката му за 
развитие, допълвайки външни програми 
и програми за развитие, и когато е 
целесъобразно, за международните 
ангажименти, като например 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие.

Or. en

Изменение 687
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 1 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Подкрепа за създаването на 
конкурентоспособни в световен 
мащаб центрове за високи 
постижения, които да превърнат 
Европейския съюз в глобален център 
за авангардни научни изследвания и 
иновации на водещо световно ниво.

Or. en

Изменение 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат 
предвид техният научен и 
технологичен капацитет, 
възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза. Тези действия 
включват по-специално такива, 
които са предназначени да засилят 
капацитета за научни изследвания на 
развиващите се държави, както и 
действия на сътрудничество, като се 
фокусират върху техните конкретни 
нужди в области като 
здравеопазването, включително 
научните изследвания в областта на 
пренебрегваните болести, селското 
стопанство, рибарството и околната 
среда, и се изпълняват при 
адаптирани към техния капацитет 
финансови условия.

Or. fr

Обосновка

Дейностите за международно сътрудничество могат да се основават само на 
принципа на общия интерес и взаимната полза. На ниво общи положения, където 
попада рамковата програма, добавянето на определени ограничителни критерии 
може да бъде само непродуктивно. Определението за предложените тук целеви 
действия отговаря на посоченото в Приложение I от РП7 (Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и развитие). Тази програма е съобразена с избора на 
сектори, на които ЕС е решил да предостави помощта си за развитие.

Изменение 689
Henri W, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
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осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат 
предвид техният научен и 
технологичен капацитет, 
възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза. Тези действия 
включват по-специално такива, 
които са предназначени да засилят 
капацитета за научни изследвания на 
развиващите се държави, както и 
действия на сътрудничество, като се 
фокусират върху техните конкретни 
нужди в области като 
здравеопазването, включително 
научните изследвания в областта на 
пренебрегваните болести, селското 
стопанство, рибарството и околната 
среда, и се изпълняват при 
адаптирани към техния капацитет
финансови условия.

Or. fr

Изменение 690
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие. Тези действия 
включват по-специално такива, 
които са предназначени да засилят 
капацитета за научни изследвания на 
развиващите се държави, както и 
действия на сътрудничество, като се 
фокусират върху техните конкретни 
нужди в области като 
здравеопазването, включително 
научните изследвания в областта на 
пренебрегваните болести, селското 
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стопанство, рибарството и околната 
среда, и се изпълняват при 
адаптирани към техния капацитет 
финансови условия.

Or. fr

Изменение 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие. В рамките на 
това сътрудничество следва да се 
вземат предвид научните и 
технологични възможности на най-
отдалечените региони и на 
отвъдморските страни и територии.

Or. fr

Обосновка

Най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии са развили своите 
научни и технологични възможности, като са създали центрове за високи 
постижения в регионите, където те се намират. Европейският съюз ще може да ги 
използва като платформа за сътрудничество.

Изменение 692
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави —
по-специално със стратегическите 
партньори на Съюза — се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

Or. en

Изменение 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката 
на Съюза и възможностите за 
сътрудничество с трети държави, 
както и възможни недостатъци в 
системите за интелектуална 
собственост в трети държави.

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката 
на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Дейностите за международно сътрудничество могат да се основават само на 
принципа на общия интерес и взаимната полза. На ниво общи положения, където 
попада рамковата програма, добавянето на определени ограничителни критерии 
може да бъде само непродуктивно. Определението за предложените тук целеви 
действия отговаря на посоченото в Приложение I от РП7 (Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и развитие). Тази програма е съобразена с избора на 
сектори, на които ЕС е решил да предостави помощта си за развитие.
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Изменение 694
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката
на Съюза и възможностите за 
сътрудничество с трети държави, 
както и възможни недостатъци в 
системите за интелектуална 
собственост в трети държави.

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката 
на Съюза и на околната среда в 
световен мащаб.

Or. fr

Изменение 695
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката 
на Съюза и възможностите за 
сътрудничество с трети държави, 
както и възможни недостатъци в 
системите за интелектуална 
собственост в трети държави.

При приоритетите за сътрудничество се 
вземат предвид развитията в политиката 
на Съюза.

Or. fr

Изменение 696
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2 — алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето на приоритетите за 
сътрудничество се взема предвид 
развитието в политиката на Съюза и 
възможностите за сътрудничество с 
трети държави, както и възможните 
слаби страни в системите за 
интелектуална собственост на трети 
държави.

При определянето на приоритетите за 
сътрудничество се взема предвид 
развитието в политиката на Съюза и 
възможностите за сътрудничество с 
трети държави, по-специално със 
стратегическите партньори на 
Съюза, както и възможните слаби 
страни в системите за интелектуална 
собственост на трети държави.

Or. en

Изменение 697
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Сътрудничеството с трети 
държави в областта на научните 
изследвания с възможна двойна 
употреба 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 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен това по линия на 
„Хоризонт 2020“ се осъществяват 

3. Освен това по линия на 
„Хоризонт 2020“ се осъществяват 
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хоризонтални и междусекторни 
дейности за стимулиране на 
стратегическото развитие на 
международното сътрудничество по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“, 
изложена в точка 6.3.2, буква г) от 
част ІІІ от приложение І.

хоризонтални и междусекторни 
дейности за стимулиране на 
стратегическото развитие на 
международното сътрудничество по 
конкретната цел „Европа в един 
променящ се свят — приобщаващи,
иновативни и мислещи общества“, 
изложена в точка 6.3.2, буква г) от 
част ІІІ от приложение І.

Or. en

Изменение 699
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Сътрудничеството със субекти 
от трети държави, участващи във 
военни или териториални 
конфликти, или с такива, в които са 
налице разумно обосновани 
подозрения за нарушения на правата 
на човека, следва да бъде ограничено и 
да се осъществява съгласно 
специфичните правила, изложени в 
Регламент (ЕС) ХХ/ХХ [Правила за 
участие].

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение е свързано с друг набор от изменения в правилата за 
участие в „Хоризонт 2020“. В това изменение се посочват специфични правила за 
държавите, отговарящи на гореописаните критерии и се изисква подробен доклад, 
който да гарантира „защитна стена“ между финансирането на научни изследвания 
от ЕС и въпросните военни или териториални конфликти и нарушаване на правата на 
човека.
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Изменение 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) С цел намаляване на 
административната тежест за 
участниците Комисията приема 
националните счетоводни практики 
на бенефициерите. 

Or. en

Изменение 701
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Общият размер на отпуснатите 
бюджетни средства за международно 
сътрудничество възлиза най-малко на 
4 % от общия бюджет на програмата 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 21 — параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) С цел да се насърчи 
усъвършенстван подход, основан на 
доверие, бенефициерите, извършили 



AM\907403BG.doc 113/147 PE492.710v01-00

BG

своите одити по задоволителен начин 
в рамките на три последователни 
години, подлежат на облекчена 
одитна процедура.

Or. en

Изменение 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, комуникации и 
разпространение

Информация, комуникации, използване
и разпространение

Or. en

Изменение 704
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 
включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях. Отпуснатият бюджет за 
комуникации по „Хоризонт 2020“ служи 
и за покриване на разходите по 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
при условие че те са свързани с общата 
цел на настоящия регламент.

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 
включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях; всички тези дейности, 
включително и въпросните мерки, 
следва да са на разположение и да са 
достъпни за хората с увреждания при 
същите условия, както за другите 
хора. Отпуснатият бюджет за 
комуникации по „Хоризонт 2020“ служи 
и за покриване на разходите по 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
при условие че те са свързани с общата 
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цел на настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Чрез това изменение се подобрява положението на хората с увреждания, като се 
решава проблемът с необходимата достъпност за хората с увреждания във връзка с
информационните и комуникационните дейности и разпространението на 
резултатите в рамките на „Хоризонт 2020“.

Изменение 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 
включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях. Отпуснатият бюджет за 
комуникации по „Хоризонт 2020“ служи 
и за покриване на разходите по 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
при условие че те са свързани с общата 
цел на настоящия регламент.

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 
включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях. Отпуснатият бюджет за 
комуникации по „Хоризонт 2020“ служи 
и за покриване на разходите по 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
при условие че те са свързани с общата 
цел на настоящия регламент. По-
специално тя предоставя навременна 
и подробна информация на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 706
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 
включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях. Отпуснатият бюджет за 
комуникации по „Хоризонт 2020“ служи 
и за покриване на разходите по 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
при условие че те са свързани с общата 
цел на настоящия регламент.

Европейската комисия осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно „Хоризонт 2020“, 
включително мерки за оповестяване на 
подкрепяните проекти и на резултатите 
от тях. Отпуснатият бюджет за 
комуникации по „Хоризонт 2020“ служи 
и за покриване на разходите по 
комуникацията на политическите 
приоритети на Съюза, при условие че те 
са свързани с общата цел на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 707
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите за разпространение на 
информация и за комуникации са 
неразделна част от всички дейности, 
подпомагани от „Хоризонт 2020“.

Дейностите за разпространение на 
информация и за комуникации са 
неразделна част от всички дейности, 
подпомагани от „Хоризонт 2020“.
Всички информационни и 
комуникационни дейности относно 
„Хоризонт 2020“, включително 
комуникационните мерки, свързани с 
подпомаганите проекти, 
резултатите от научните 
изследвания и от оценките, следва да 
бъдат налични и свободно достъпни в 
цифров вид.

Or. en

Изменение 708
Marisa Matias
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Предложение за регламент
Член 22 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите за разпространение на 
информация и за комуникации са 
неразделна част от всички дейности, 
подпомагани от „Хоризонт 2020“.

Дейностите за разпространение на 
информация и за комуникации са 
неразделна част от всички дейности, 
подпомагани от „Хоризонт 2020“, като 
се отделя особено внимание на 
предоставянето на тази информация 
по начин, който благоприятства 
лесния достъп за всички, по-
специално на хората с увреждания.

Or. en

Изменение 709
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички информационни и 
комуникационни дейности относно 
„Хоризонт 2020“, включително 
комуникационните мерки, свързани с 
подпомаганите проекти и 
резултатите, следва да бъдат 
достъпни за хората с увреждания при 
равни условия с другите хора.

Or. en

Изменение 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 2а (нов)



AM\907403BG.doc 117/147 PE492.710v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цялата информация и действията за 
комуникация по отношение на 
„Хоризонт 2020“, включително и 
мерките за комуникация, отнасящи 
се до резултатите и подкрепяните 
проекти, трябва да бъдат 
предоставени по достъпен начин на 
хората с увреждания въз основа на 
равнопоставеност с останалите 
граждани.

Or. fr

Изменение 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се опрости достъпът до 
информация и да се разработи 
инструмент с цялата изисквана от 
научноизследователската общност 
информация, и като се има предвид 
нуждата от прозрачност, Cordis, 
като цифров инструмент, следва да 
бъде преразгледан и реформиран по по-
ясен и гъвкав начин. Новата програма 
Cordis следва да бъде завършена преди 
юни 2013 г.

Or. en

Обосновка

Понастоящем Cordis е една от най-сложните и трудни за работа програми. Ако 
искаме да направим по-лесен достъпа до информация за обществото, 
изследователите и дружествата, е необходимо да се преразгледа програмата, да се 
разшири информацията и достъпът до всички предложения и безвъзмездно 
предоставяни средства да бъде улеснен.
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Изменение 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени;

а) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони и отвъдморски страни 
и територии или видове участници, 
които са недостатъчно представени;

Or. fr

Обосновка

Важно е също да се насърчават инициативите за повишаване на осведомеността 
относно „Хоризонт 2020“ в отвъдморските страни и територии.

Изменение 713
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени;

а) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени, 
включително изследователи и 
участници с увреждания;

Or. en
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Обосновка

Акцентът трябва да бъде поставен върху хората с увреждания и техните 
потребности за достъпност на действията, свързани с информацията, 
комуникацията и разпространението на „Хоризонт 2020“. Освен това има 
необходимост от изграждане на капацитет, тъй като хората с увреждания и 
техните представителни организации са недостатъчно представени групи в 
научноизследователските и иновационни програми, както и в диалога и консултациите 
с обществеността.

Изменение 714
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени;

а) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по „Хоризонт 2020“, по-специално за 
онези региони или видове участници, 
които са недостатъчно представени, 
какъвто е случаят с изследователите 
и участниците с увреждания;

Or. en

Изменение 715
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целева помощ за проекти и 
консорциуми, за да получат 
необходимите умения за оптимизиране 
на комуникациите и на 
разпространението на резултатите;

б) целева помощ за проекти и 
консорциуми, за да получат адекватен 
достъп до необходимите умения за 
оптимизиране на комуникациите и на 
разпространението на резултатите;
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Or. en

Изменение 716
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации;

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации, 
както и задължителните дейности 
за тяхното съобщаване и 
разпространение сред научната 
общност, промишлеността и 
широката общественост;

Or. en

Обосновка

Акцентът трябва да бъде поставен върху хората с увреждания и техните 
потребности за достъпност на действията, свързани с информацията, 
комуникацията и разпространението на „Хоризонт 2020“. Освен това има 
необходимост от изграждане на капацитет, тъй като хората с увреждания и 
техните представителни организации са недостатъчно представени групи в 
научноизследователските и иновационни програми, както и в диалога и консултациите 
с обществеността.

Изменение 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
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източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации;

източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации, 
например чрез подпомагане 
развитието на специални клирингови 
къщи или институти, които събират 
резултатите от научните 
изследвания;

Or. en

Обосновка

Клиринговите къщи биха могли да събират всички научни данни за определени 
специфични области, което ще помогне да се избегне ненужното и скъпоструващо 
дублиране на изследователските усилия и да се гарантира ефективно 
разпространение на тези резултати. Освен това клиринговите къщи могат да играят 
роля в обмена между научноизследователските институти и други заинтересовани 
страни.

Изменение 718
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации;

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации и 
когато е уместно, дейности за 
тяхното съобщаване и 
разпространение сред научната 
общност и сред широката 
общественост;

Or. en

Изменение 719
Adam Gierek
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Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации;

в) аналитични действия на експерти, 
които обединяват и оценяват резултати 
от редица различни проекти, 
включително такива с евентуално 
финансиране от други източници, за да 
предоставят удобни за ползване бази 
данни за резултатите и да изготвят
доклади, обобщаващи основните 
констатации;

Or. pl

Обосновка

Важната роля на експертите е не просто да обобщят, а да направят обобщение, 
основаващо се на аналитична оценка на данните, получени от реализираните проекти.

Изменение 720
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации;

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване и достъпни цифрови бази 
данни и доклади, обобщаващи 
основните констатации;

Or. en

Изменение 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Особено внимание се обръща на 
инициативи относно чувствителни 
от етична гледна точка въпроси, 
като например научни изследвания с 
употреба на СКЧЕ. По тези въпроси 
Европейската комисия следва да 
предприеме специални мерки за 
подкрепа на широкия диалог и дебати, 
обхващащи всички гледни точки.

Or. en

Обосновка

Има неотложна нужда гражданите и организациите на гражданското общество да 
бъдат включени в този научен и етичен дебат. Много често публичните дебати 
относно СКЧЕ изправят религиозните власти и религиозните организации срещу 
учените. При все че съществува уважавана традиция на религиозен морал, има и не 
по-малко уважавана етична традиция, основаваща се върху нерелигиозни човешки 
ценности, която трябва да се вземе под внимание в този вид политически дебат.

Изменение 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инициативи за включване на 
гражданското общество и неговите 
организации в процеса на научни 
изследвания и иновации, като 
например съставяне на 
научноизследователски програми и 
съвместно създаване на знания.

Or. en
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Изменение 723
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инициативи за повишаване на 
разбирането на европейската 
общественост на научни, 
технологични и иновационни въпроси 
и за насърчаване на открити дискусии 
на научна основа по важни социални 
въпроси в рамките на европейската 
обществена сфера;

Or. en

Изменение 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инициативи, насочени към 
оценяване и оповестяване на 
изпълнението на разпоредбите, 
установени в член 15 относно 
равенството между половете в 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 725
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 3 — буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инициативи, които включват и 
насърчават участието на 
гражданското общество и неговите 
организации или институции в 
процеса на научни изследвания и 
иновации.

Or. en

Изменение 726
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 23 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Системата за контрол, създадена за 
изпълнението на настоящия регламент, 
се проектира така, че да осигури 
разумна гаранция за постигането на 
подходящо управление на рисковете, 
свързани с ефективността и 
ефикасността на операциите, както и за 
законосъобразността и редовността на 
извършените трансакции, като се отчита 
многогодишният характер на 
програмите, а също и естеството на 
съответните плащания.

1. Системата за контрол, създадена за 
изпълнението на настоящия регламент, 
се проектира така, че да осигури 
разумна гаранция за постигането на 
достатъчно намаляване и подходящо 
управление на рисковете, свързани с 
ефективността и ефикасността на 
операциите, както и за 
законосъобразността и редовността на 
извършените трансакции, като се отчита 
многогодишният характер на 
програмите, а също и естеството на 
съответните плащания.

Or. en

Изменение 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 24 — параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Създава се функцията на
посредник ad hoc, който да осигурява 
единен подход при тълкуването на 
правилата. В случай на конфликт 
относно тълкуването на правилата и 
процедурите, при необходимост на 
базата на независим контра-одит, 
извършен от всяко заинтересовано 
лице, Комисията може да разреши 
определен спор посредством 
компромис, направен въз основа на 
становище на посредника ad hoc.

Or. fr

Обосновка

По време на изпълнението на РП6 и РП7 възникнаха множество конфликти с 
бенефициерите относно тълкуването на правилата, като проведените одити от 
Комисията и резултатите от тях показват ползата от създаване на посредническа 
процедура, с цел да се избегне намесата на съда.... Необходимо е също така, с цел да 
се избегне отново намесата на съда, да се организира компромисна процедура за 
бързото разрешаване на конфликтите.

Изменение 728
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 24 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, Комисията може да 
извършва одити до четири години след 
окончателното плащане.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, Комисията може да 
извършва одити до две години след 
приключването на проекта.

Or. en

Изменение 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата, както и оценка на 
използването на авангардни решения, 
предоставени от ключови базови 
технологии и информационни и 
комуникационни технологии за 
справяне с обществените 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми,
като например устойчивост и 
изменение на климата, включително 
информация за размера на разходите във 
връзка с климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми 
като устойчивост и изменение на 
климата, включително информация за 
размера на разходите във връзка с 
климата, участие на МСП, участие на 
частния сектор, равенство между 
половете и напредък по отношение на 
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показателите за изпълнението.
Наблюдението включва и информация 
относно степента на финансиране на 
публично-частни партньорства и 
партньорства в рамките на 
публичния сектор.

Or. en

Изменение 731
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми,
като например устойчивост и 
изменение на климата, включително 
информация за размера на разходите във 
връзка с климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми 
като устойчивост и изменение на 
климата, включително информация за 
размера на разходите във връзка с 
климата, участие на МСП, както и 
наблюдение на напредъка по 
отношение на участието на МСП и 
разширяването на участието.

Or. en

Изменение 732
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
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дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, мореплавателски и морски 
изследвания, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

Or. en

Изменение 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация и показатели по 
междусекторни теми, като например 
отговорни научни изследвания и 
иновации, включително устойчивост и 
изменение на климата, включително 
информация за размера на разходите във 
връзка с климата.

Or. en

Изменение 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата, участието на МСП и 
разширяването на участието.

Or. en

Изменение 735
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми,
като например устойчивост и 
изменение на климата, включително 
информация за размера на разходите във 
връзка с климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми 
като устойчивост и изменение на 
климата, включително информация за 
размера на разходите във връзка с 
климата, по-специално участието на 
МСП и участието на частния сектор.

Or. en

Изменение 736
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например напредъка по 
разширяването на участието в целия 
ЕС, устойчивост и изменение на 
климата, включително информация за 
размера на разходите във връзка с 
климата.

Or. en

Изменение 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация
за размера на разходите във връзка с 
климата, участие на МСП и частния 
сектор.

Or. en

Изменение 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например социални и 
икономически науки, хуманитарни 
науки, устойчивост и изменение на 
климата, включително информация за 
размера на разходите във връзка с 
климата.

Or. en

Изменение 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
като например равенство между 
половете, устойчивост и изменение на 
климата, включително информация за 
размера на разходите във връзка с 
климата.

Or. en

Изменение 740
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 25 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията докладва и разпространява 
резултатите от това наблюдение.

2. Комисията докладва и разпространява 
резултатите от това наблюдение, като 
използва, когато е уместно, набор от 
общи ключови показатели, сравними в 
рамките на различните 
инструменти.

Or. en

Изменение 741
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 26 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценяване Междинен преглед

Or. en

Изменение 742
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценките се изготвят на достатъчно 
ранен етап, за да могат да се използват в 
процеса на вземане на решения.

1. Прегледите и оценките се изготвят 
на достатъчно ранен етап, за да могат да 
се използват в процеса на вземане на 
решения.

Or. en
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Изменение 743
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква а) — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията извършва с помощта на 
независими експерти оценка на 
Европейския институт за иновации и 
технологии. Посоченият в член 6, 
параграф 3 втори финансов транш за 
Европейския институт за иновации и 
технологии се предоставя след този 
преглед. При прегледа се оценява 
напредъкът на Европейския институт за 
иновации и технологии по всички от 
следните критерии:

а) Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията извършва с помощта на 
независими експерти оценка на 
Европейския институт за иновации и 
технологии. Вторият финансов транш
от други бюджетни редове на 
„Хоризонт 2020“ за Европейския 
институт за иновации и технологии, 
посочен в член 6, параграф 3, се 
предоставя само след този преглед със 
съгласието на участниците в 
предоставянето на други бюджетни 
редове и когато, след консултация със 
засегнатите страни и с одобрението 
на Европейския парламент и на 
Съюза, бъде решено, че 
осъществяването на целите на тези 
части от „Хоризонт 2020“ може да 
се постигне чрез засилени действия на 
EIT (ЕИИТ). При прегледа се оценява 
напредъкът на Европейския институт за 
иновации и технологии по всички от 
следните критерии:

Or. en

Изменение 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква а) — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията извършва с помощта на 
независими експерти оценка на 
Европейския институт за иновации и 

а) Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията извършва с помощта на 
независими експерти оценка на 
Европейския институт за иновации и 
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технологии. Посоченият в член 6, 
параграф 3 втори финансов транш за 
Европейския институт за иновации и 
технологии се предоставя след този 
преглед. При прегледа се оценява 
напредъкът на Европейския институт за 
иновации и технологии по всички от 
следните критерии:

технологии. При прегледа се оценява 
напредъкът на Европейския институт за 
иновации и технологии по всички от 
следните критерии:

Or. en

Изменение 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква а) — подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) степента на усвояване на 
средствата от първия транш 
съгласно член 6, параграф 3, като се 
прави разлика между сумата, 
използвана за развитието на ОЗИ от 
първата вълна и ефекта от 
първоначалното финансиране за 
втората вълна, и способността на 
Европейския институт за иновации и 
технологии да привлича средства от 
партньорите в общностите за знания 
и иновации, както и от частния 
сектор съгласно Регламент XX/2012 
[преработен регламент за EIT];

заличава се

Or. en

Изменение 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква а) — подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) приноса на Европейския институт за 
иновации и технологии и на общностите 
за знания и иновации по приоритета 
„Обществени предизвикателства“ и за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
на „Хоризонт 2020“.

iii) приноса на Европейския институт за 
иновации и технологии и на общностите 
за знания и иновации по приоритета 
„Обществени предизвикателства“,
целите за измерението на пола и за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и „иновациите при половете“ на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква а) — подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) способността на ОЗИ да 
приобщават съответни нови 
партньори, когато те могат да 
осигурят добавена стойност.

Or. en

Изменение 748
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
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Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на 
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на балансираното участие на жени и 
мъже. Освен това при оценяването се 
отчита приносът на мерките по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти, включително на 
научни семинари и конференции,
междинна оценка за постигането на
научноизследователските цели, 
заложени в „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на 
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с по-нататъшния достъп на 
участници във всички региони и МСП 
до възможности за финансиране, както 
и за насърчаване на балансираното 
участие на жени и мъже. Освен това при 
оценяването се отчита текущият 
принос на мерките по приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, и резултатите по 
дългосрочното въздействие на 
предходните мерки. Оценката може да 
доведе до отхвърляне на част от 
програмата или до нейното 
актуализиране, за да се вземат 
предвид данните, получени по време 
на нейното изпълнение.

Or. pl

Обосновка

Откритият анализ на резултатите от научноизследователската дейност в 
съответните семинари и конференции ще позволи на независимите експерти да 
оценят постигането на целите и да предложат евентуални корекции или дори 
отхвърляне на даден проект.
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Изменение 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на балансираното участие на жени и 
мъже. Освен това при оценяването се 
отчита приносът на мерките по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на перспективите пред половете и
балансираното участие на жени и мъже
в съдържанието на научните 
изследвания. Освен това при 
оценяването се отчита приносът на 
мерките по приоритетите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, и резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

Or. en
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Изменение 750
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на 
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на балансираното участие на жени и 
мъже. Освен това при оценяването се 
отчита приносът на мерките по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на 
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и държави членки и на
МСП до възможности за финансиране, 
както и за насърчаване на 
балансираното участие на жени и мъже. 
Освен това при оценяването се отчита 
приносът на мерките по приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, и резултатите по 
дългосрочното въздействие на 
предходните мерки.

Or. ro



PE492.710v01-00 140/147 AM\907403BG.doc

BG

Изменение 751
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за насърчаване 
на балансираното участие на жени и 
мъже. Освен това при оценяването се 
отчита приносът на мерките по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспектите, 
свързани с разпространението и 
използването на резултатите от 
научните изследвания и с достъпа до 
възможности за финансиране на 
участниците във всички региони, най-
вече на недостатъчно представените 
в научноизследователските програми, 
на МСП, както и за насърчаване на
равенството между половете. Освен 
това при оценяването се отчита 
приносът на мерките по приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, и резултатите по 
дългосрочното въздействие на 
предходните мерки.

Or. en
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Изменение 752
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащата на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма, и оценката на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинен преглед 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии. 
Тази оценка се отнася за постигането на 
целите на „Хоризонт 2020“ (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия), продължаващата 
значимост на всички мерки, както и за 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Европейския съюз. При 
изготвянето на тази оценка се отчитат и 
аспектите, свързани с достъпа до 
възможности за финансиране на 
участниците във всички региони, на 
МСП, както и за насърчаване на 
равенството между половете. Освен 
това при оценяването се отчита 
приносът на различните мерки по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащата на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма, и оценката на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинен преглед 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии. 
Тази оценка се отнася за постигането на 
целите на „Хоризонт 2020“ (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия), продължаващата 
значимост на всички мерки, както и за 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Европейския съюз. При 
изготвянето на тази оценка се отчитат и 
аспектите, свързани с достъпа до 
възможности за финансиране на 
участниците във всички региони, на 
МСП, както и за насърчаване на 
равенството между половете. Освен 
това при оценяването се отчита 
приносът на различните мерки по 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
резултатите по дългосрочното 
въздействие на предходните мерки.
Оценката се прави съвместно с 
държавите членки, за да се гарантира 
допълняемост и добавена стойност за 
Европа от политиките за научни 
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изследвания и иновации, провеждани в 
държавите членки и от местните 
органи.

Or. fr

Изменение 753
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране, както и за
насърчаване на балансираното 
участие на жени и мъже. Освен това 
при оценяването се отчита приносът на 
мерките по приоритетите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, и резултатите по дългосрочното 

б) Не по-късно от края на 2017 г., и като 
се вземат предвид подлежащите на 
извършване до края на 2015 г. 
последваща оценка за Седмата рамкова 
програма и преглед на Европейския 
институт за иновации и технологии, 
Комисията изготвя с помощта на 
независими експерти междинна оценка 
на „Хоризонт 2020“, нейната 
специфична програма, включително 
Европейския научноизследователски 
съвет, и дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
относно постигането (на равнище 
резултати и напредък в реализирането 
на въздействия) на целите на
„Хоризонт 2020“, продължаващата 
значимост на всички мерки, 
ефективността и използването на 
ресурси, възможностите за по-
нататъшно опростяване и добавената 
стойност за Съюза. При изготвянето на 
тази оценка се отчитат и аспекти, 
свързани с достъпа на участници във 
всички региони и МСП до възможности 
за финансиране и равни възможности
за жените и мъжете. Освен това при 
оценяването се отчита приносът на 
мерките по приоритетите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, и резултатите по дългосрочното 



AM\907403BG.doc 143/147 PE492.710v01-00

BG

въздействие на предходните мерки. въздействие на предходните мерки.

Or. en

Изменение 754
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) Не по-късно от 2016 г. и 
впоследствие на всеки две години 
Комисията прави проверка относно 
реципрочния достъп на европейски 
организации и на организации от 
трети държави до програмите за 
научни изследвания. Проверката 
следва да съдържа данни, разбити по 
отделни държави, и сравнение между 
финансирането, получено от 
организации от трети държави по 
„Хоризонт 2020“, и финансирането, 
получено от европейските 
организации по 
научноизследователски програми на 
трети държави.

Or. de

Обосновка

С оглед да се гарантира, че достъпът на организации от трети държави до 
„Хоризонт 2020“ е наистина реципрочен, следва да се осъществяват редовни 
проверки относно достъпа и контрол върху разпределението на финансирането от 
„Хоризонт 2020“ за организации от трети държави.

Изменение 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Аналогична процедура на 
оценяване се прилага и за съвместни 
технологични инициативи.

Or. en

Изменение 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените във въведението на 
приложение І към настоящия регламент 
показатели за изпълнението за общите 
цели и за Европейския институт за 
иновации и технологии, както и за 
конкретните цели, установени в 
специфичната програма, образуват 
заедно със съответното изходно 
положение минималната основа за 
оценяване на степента, в която са 
постигнати целите на „Хоризонт 2020“.

2. Посочените във въведението на 
приложение І към настоящия регламент 
показатели за изпълнението за общите 
цели, за съвместните технологични 
инициативи и за Европейския институт 
за иновации и технологии, както и за 
конкретните цели, установени в 
специфичната програма, образуват 
заедно със съответното изходно 
положение минималната основа за 
оценяване на степента, в която са 
постигнати целите на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 757
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 26а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Упражняване на делегирането

1. Правомощията да приема 



AM\907403BG.doc 145/147 PE492.710v01-00

BG

делегираните актове, посочени в член 
6, се предоставят на Комисията за 
срок от пет години, считано от [ХХ]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия най-късно 
шест месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощията се подновява 
автоматично за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не го оттеглят в 
съответствие с член 26б.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
3. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, 
предвидени в членове 26б и 26в.

Or. en

Изменение 758
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 26б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26б
Оттегляне на делегирането

1. Делегирането на правомощията, 
посочено в член 6, може да бъде 
оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия, полага 
усилия да информира другата 
институция и Комисията в разумен 
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срок преди вземането на окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които биха могли да 
бъдат оттеглени и евентуалните 
причини за оттеглянето.
3. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощия, посочени в същото 
решение. То поражда действие 
незабавно или на посочена в него по-
късна дата. Решението не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. То се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 759
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 26в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26в
Възражения срещу делегираните 

актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в срок от два месеца от 
датата на нотификацията.
По инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с два месеца.
2. Ако към момента на изтичането на 
този срок нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
възразили срещу делегирания акт, той 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
посочената в него дата.
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Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако и Европейският парламент, и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не правят 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява 
срещу делегирания акт, посочва 
причините за това.

Or. en


