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Изменение 760
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, като същевременно се 
допринесе за устойчивото развитие. 
Чрез нея се подкрепя стратегията 
„Европа 2020“ и други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство.

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на 
икономика и общество, основани на 
знания и иновации, като същевременно 
се допринесе за устойчивото развитие. 
Чрез нея се подкрепя стратегията 
„Европа 2020“ и други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство.

Or. en

Изменение 761
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, като същевременно се 
допринесе за устойчивото развитие. 
Чрез нея се подкрепя стратегията 
„Европа 2020“ и други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство.

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на водеща в 
световен мащаб икономика, основана 
на знания и иновации, като 
същевременно се допринесе за 
устойчивото развитие. Чрез нея се 
подкрепя стратегията „Европа 2020“ и 
други политики на Съюза, както и 
изграждането и функционирането на 
европейското научноизследователско 
пространство.

Or. en
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Изменение 762
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, като същевременно се 
допринесе за устойчивото развитие. 
Чрез нея се подкрепя стратегията 
„Европа 2020“ и други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство.

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на 
икономика и общество, основани на 
знания и иновации, като същевременно 
се допринесе за устойчивото развитие. 
Чрез нея се подкрепя стратегията 
„Европа 2020“ и други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство.

Or. en

Изменение 763
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на 
икономика, основана на знания и 
иновации, като същевременно се 
допринесе за устойчивото развитие. 
Чрез нея се подкрепя стратегията 
„Европа 2020“ и други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство.

Основната цел на „Хоризонт 2020“ е 
изграждането в целия Съюз на 
общество, основано на знания и 
иновации, като същевременно се 
допринесе за устойчивото развитие. 
Чрез нея се подкрепя стратегията 
„Европа 2020“ и други политики на 
Съюза, както и изграждането и 
функционирането на европейското 
научноизследователско пространство.

Or. ro

Изменение 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
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Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Науката за и с обществото, 
позволява на всички социални 
участници да си взаимодействат в 
иновационния цикъл и така увеличава 
качеството, относимостта, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и 
ценностите на обществото.

Or. en

Изменение 765
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 2 –
тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– делът на разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност (НИРД) в БВП спрямо 
заложената в „ Европа 2020 “ цел (3 % 
от БВП);

– делът на публичното финансиране 
(1 % от БВП) за научноизследователска 
и развойна дейност (НИРД) в БВП , с 
цел привличане на частно 
финансиране, като така се 
осъществи заложената цел от не по-
малко от 3 % от БВП;

Or. en

Изменение 766
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 3 –
алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Международното сътрудничество с 
трети държави и международни, 
регионални и световни организации е 
от огромно значение за изграждането 
на конкурентни в световен мащаб 
центрове за високи постижения в 
Европа. Международното 
сътрудничество е от съществено 
значение за провеждането на 
гранични и основни научни 
изследвания с цел оползотворяване на 
нововъзникващите научни и 
технологични възможности. 
Насърчаването на мобилността на 
изследователите и занимаващите се с 
иновации на международно равнище 
също е от решаващо значение за 
укрепване на това сътрудничество в 
световен мащаб. Затова 
международното сътрудничество ще 
бъде насърчавано по всеки един от 
трите приоритета на 
„Хоризонт 2020“. Освен това ще 
бъдат подпомагани и специални 
хоризонтални дейности с цел 
осигуряването на еднородно и 
ефективно развитие на 
международното сътрудничество в 
рамките на цялата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 3 –
точка 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ ще разработи 
специални механизми за обучение за 
това как се участва в 
„Хоризонт 2020“, като се използват в 
пълна степен съществуващите 
мрежи от рода на националните 
органи за контакт, финансирани чрез 
взаимодействие с други фондове, по-
специално структурните фондове;

Or. en

Изменение 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 5 –
уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският институт за иновации и 
технологии (EIT) допринася за общата 
цел и приоритетите на „Хоризонт 2020“ 
с конкретната цел да изгражда 
триъгълника на знанието, обединяващ 
научните изследвания, иновациите и 
образованието. Показателите за 
оценяване на изпълнението от EIT са:

Европейският институт за иновации и 
технологии (EIT) допринася за общата 
цел и приоритетите на „Хоризонт 2020“ 
с конкретната цел да изгражда 
триъгълника на знанието, обединяващ 
научните изследвания, иновациите и 
висшето образование. Показателите за 
оценяване на изпълнението от EIT са:

Or. en

Изменение 769
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 5 –
тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– размер на сътрудничеството в рамките 
на триъгълника на знанието, водещо до 
разработването на иновативни продукти 
и процеси.

степен на сътрудничество в рамките на 
триъгълника на знанието, водещо до 
разработването на иновативни 
продукти, услуги и процеси.

Or. ro

Изменение 770
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 5 –
тире 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- следдипломна образователна 
програма, която насърчава 
развитието на предприемачески и 
иновативни умения и води до 
създаването на иновативни
съпътстващи и стартиращи 
предприятия;

Or. en

Изменение 771
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед преодоляване на разделението 
между областите, регионите и 
държавите членки в Европа по 
отношение на научните изследвания 
и иновациите, със структурните 
фондове ще бъдат развивани взаимно 
допълващи се дейности и тесни 
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полезни взаимодействия в двете 
посоки: „нагоре по веригата“ 
(изграждане на капацитет в
държавите членки като по-добра 
подготовка за участие в 
„Хоризонт 2020“) и „надолу по 
веригата“ (използване и 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания и иновациите, 
произтичащи от „Хоризонт 2020“).

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Teresa Riera Madurell, изменение 76.

Изменение 772
Edit Herczog

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед преодоляване на разделението 
в Европа по отношение на научните 
изследвания и иновациите, със 
структурните фондове ще бъдат 
развивани взаимно допълващи се 
дейности и тесни взаимодействия в 
двете посоки: „нагоре по веригата“ 
(изграждане на капацитет в 
държавите членки като по-добра 
подготовка за участие в 
„Хоризонт 2020“) и „надолу по 
веригата“ (използване и 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания и иновациите, 
произтичащи от „Хоризонт 2020“, 
както и оценка, разкриване на 
потенциала и връчване на „печат за 
отличие“ за най-добрите центрове.). 
В случай, че това е възможно, 
оперативната съвместимост между 
тези два инструмента ще бъде 
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насърчавана. Ще се поощрява 
кумулативното или комбинираното 
финансиране. По-специално ще се 
търсят полезни взаимодействия в 
дейностите, предвидени по цел 
„Разпространяване на високите 
научни постижения и разширяване на 
участието“, инструментите на 
регионални партньори от 
научноизследователската 
инфраструктура от европейски и 
регионален интерес и дейностите, 
изпълнявани по линия на Европейския 
институт за иновации и технологии 
(EIT) и неговите ОЗИ.

Or. en

Изменение 773
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този приоритет е насочен към по-
нататъшно повдигане на нивото и 
разширяване на високите постижения на 
Съюза в научната област, както и към 
укрепване на европейското 
научноизследователско пространство с 
оглед да се повиши 
конкурентоспособността в световен 
мащаб на системата на Съюза за научни 
изследвания и иновации. Той се състои 
от четири конкретни цели:

Този приоритет е насочен към по-
нататъшно повдигане на нивото и 
разширяване на високите постижения на 
Съюза в научната област, както и към 
укрепване на европейското 
научноизследователско пространство с 
оглед да се повиши 
конкурентоспособността в световен 
мащаб на системата на Съюза за научни 
изследвания и иновации. Тя се състои от 
пет конкретни цели:

Or. en

Изменение 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аa) въвеждане на ясна програма за 
трансфер на научни, изследователски 
и иновационни постижения към 
образователното съдържание на 
всички равнища, както и за 
приспособяване на технологиите с 
цел тяхното използване.

Or. en

Изменение 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се внедряват бъдещи и 
нововъзникващи технологии в подкрепа 
на съвместните научни изследвания с 
оглед да се разширява капацитетът на 
Европа за авангардни иновации, 
променящи модела. Това създава 
благоприятни условия за съвместна 
работа между различни научни 
дисциплини по принципно нови, 
високорискови идеи, ускорява 
развитието в най-перспективните 
нововъзникващи области на науката и 
технологиите и спомага за 
структуриране на съответните научни 
общности на съюзно равнище;

б) да се внедряват бъдещи и 
нововъзникващи технологии в подкрепа 
на съвместните научни изследвания с 
оглед да се разширява капацитетът на 
Европа за авангардни иновации, 
променящи модела. Това създава 
благоприятни условия за съвместна 
работа между различни научни 
дисциплини по принципно нови, 
високорискови идеи, ускорява 
развитието в най-перспективните 
нововъзникващи области на науката и 
технологиите и спомага за 
структуриране на съответните научни 
общности на съюзно равнище и 
задълбочаване на етичните, 
обществени и законови последици, 
които те могат да обусловят за 
европейските граждани;
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Or. en

Изменение 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез дейностите по инициативата 
„Мария Кюри“ да се предоставя 
отлично и иновативно обучение на 
изследователи, както и привлекателни 
възможности за професионално 
израстване и обмен на знания 
посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност, за да са 
максимално подготвени за справяне със 
сегашни и бъдещи обществени 
предизвикателства;

в) чрез дейностите по инициативата 
„Мария Склодовска-Кюри“ да се 
предоставя отлично и иновативно 
обучение на изследователи, както и 
привлекателни възможности за 
професионално израстване и обмен на 
знания посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност на 
изследователите, за да са максимално 
подготвени за справяне със сегашни и 
бъдещи обществени предизвикателства;

Or. en

Изменение 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез дейностите по инициативата 
„Мария Кюри“ да се предоставя 
отлично и иновативно обучение на 
изследователи, както и привлекателни 
възможности за професионално 
израстване и обмен на знания 
посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност, за да са 
максимално подготвени за справяне със 

в) чрез дейностите по инициативата 
„Мария Кюри“ да се предоставя 
отлично и иновативно обучение на 
изследователи, както и привлекателни 
възможности за професионално 
израстване и обмен на знания 
посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност, за да са 
максимално подготвени за справяне със 
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сегашни и бъдещи обществени 
предизвикателства;

сегашни и бъдещи обществени 
предизвикателства; Програмите за 
мобилност ще гарантират 
действително равни възможности за 
мъжете и жените и включват 
конкретни мерки за отстраняване на 
пречките пред мобилността на 
жените изследователи.

Or. en

Изменение 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез дейностите по инициативата 
„Мария Кюри“ да се предоставя 
отлично и иновативно обучение на 
изследователи, както и привлекателни 
възможности за професионално 
израстване и обмен на знания 
посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност, за да са 
максимално подготвени за справяне със 
сегашни и бъдещи обществени 
предизвикателства;

в) чрез дейностите по инициативата 
„Мария Кюри“ да се предоставя 
отлично и иновативно обучение на 
изследователи, както и привлекателни 
възможности за професионално 
израстване и обмен на знания 
посредством трансгранична и 
междусекторна мобилност на 
изследователи от университети, 
научноизследователски организации и 
предприятия, включително МСП, за 
да са максимално подготвени за 
справяне със сегашни и бъдещи 
обществени предизвикателства;

Or. en

Обосновка

С цел постигане на яснота.

Изменение 779
Catherine Trautmann
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Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се изгради европейска 
научноизследователска инфраструктура 
за 2020 г. и след това, да се създадат 
благоприятни условия за разгръщане на 
нейния иновационен потенциал и 
човешки капитал, и това да се допълни 
със съответна политика на Съюза и 
международно сътрудничество.

г) да се изгради, въз основата на тесни 
връзки с финансовите инструменти 
на ЕС за сближаване, европейска 
научноизследователска инфраструктура 
за 2020 г. и след това, да се създадат 
благоприятни условия за разгръщане на 
нейния иновационен потенциал и 
човешки капитал, и това да се допълни 
със съответна политика на Съюза и 
международно сътрудничество.

Or. fr

Изменение 780
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се изгради европейска 
научноизследователска 
инфраструктура за 2020 г. и след 
това, да се създадат благоприятни 
условия за разгръщане на нейния 
иновационен потенциал и човешки 
капитал, и това да се допълни със 
съответна политика на Съюза и 
международно сътрудничество.

г) да се изградят нови и да се 
подкрепят съществуващите 
висококачествени европейски 
научноизследователски 
инфраструктури и да се подпомагат в 
работата им за европейското 
научноизследователско пространство 
чрез разгръщане на техния
иновационен потенциал, привличане на 
изследователи от световно равнище, 
обучаване на човешки капитал, както и 
допълване със съответна политика на 
Съюза за международно 
сътрудничество.

Or. en
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Изменение 781
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) сериозните научни изследвания и 
иновации да привличат нови таланти 
към изучаването на съществената 
роля и дълбокото въздействие на 
науките и технологиите в 
европейските общества, да се 
преодолеят различията между 
половете в човешкия ресурс, зает в 
областта на научните изследвания и 
иновациите в Съюза, и да се 
разработят механизми, позволяващи 
по-широка и задълбочена обществена 
оценка на научните и 
технологичните възможности.

Or. en

Изменение 782
Alyn Smith

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) разпространяването на високите 
научни постижения и разширяването 
на участието да разкрие потенциала 
от таланти, с които разполага 
Европа, чрез предоставяне на 
подкрепа за усвояване на политиката, 
изграждането на мрежови структури 
и възможности за обучение;
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Or. en

Изменение 783
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) високите постижения при 
изграждането на мрежови 
инфраструктури да допринесат за 
преструктуриране на сектора на 
науката и технологиите в слабо 
развитите части на Съюза и да 
укрепят цялостния 
научноизследователски и иновационен 
капацитет, за да поставят 
способностите си в услуга на 
икономическите и социалните им 
потребности.

Or. en

Изменение 784
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 7 –
буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) сериозните научни изследвания и 
иновации да вземат предвид 
вижданията на многобройните 
заинтересовани страни, включително 
тези от гражданското общество и 
свързаните със сериозни научни 
изследвания и иновации програми да 
бъдат отворени за участието на тези 
заинтересовани страни.
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Or. en

Изменение 785
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка от посочените цели е с доказана 
висока добавена стойност за Съюза. В 
съчетание те определят мощен и 
балансиран набор от дейности, които 
заедно с дейностите на национално и 
регионално равнище обхващат всички 
потребности на Европа по отношение на 
авангардната наука и технология. 
Тяхното обединяване в една единствена 
програма ще даде възможност за по-
съгласуваното им извършване по 
рационализиран, опростен и по-
целенасочен начин, като същевременно 
се запазва приемствеността, която е от 
ключово значение за поддържане на 
ефективността им.

Всяка от посочените цели е с доказана 
висока добавена стойност за Съюза. В 
съчетание те определят мощен и 
балансиран набор от дейности, които 
заедно с дейностите на национално, 
регионално и местно равнище 
обхващат всички потребности на Европа 
по отношение на авангардната наука и 
технология. Тяхното обединяване в една 
единствена програма ще даде 
възможност за по-съгласуваното им 
извършване по рационализиран, 
опростен и по-целенасочен начин, като 
същевременно се запазва 
приемствеността, която е от ключово 
значение за поддържане на 
ефективността им.

Or. ro

Изменение 786
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – заглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част IІ. Приоритет „Водещи позиции в 
промишлеността“

Част II „Водещи позиции в 
промишлеността и в сектора на 
услугите“;

Or. ro
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Изменение 787
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този приоритет преследва да се ускори 
развитието на технологиите и 
иновациите, които ще бъдат в основата 
на бъдещата стопанска дейност, и да се 
помогне на иновативните европейски 
МСП да се превърнат във водещи 
световни компании. Той се състои от 
три конкретни цели:

Тази част има за цел да се ускори 
развитието на технологиите и 
иновациите, които ще бъдат в основата 
на бъдещата стопанска дейност, и да се 
помогне на иновативните европейски 
МСП да се превърнат във водещи 
световни компании. Специално 
внимание се отделя на насърчаването 
на „иновационното потребление“, 
т.е, трансфера на знания и 
технологии от публични 
научноизследователски центрове към 
търговски дружества, по-специално 
МСП, обществени организации и 
граждани с предприемачески 
капацитет. Той се състои от три 
конкретни цели:

Or. en

Изменение 788
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
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авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии и достъпът до високо 
развита научноизследователска 
инфраструктура в Европа ще насърчи 
напредъка във всички относими 
области.

Or. en

Изменение 789
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, стандартизационни, 
сертифициращи,развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
екоиновациите, биотехнологията, 
усъвършенстваните технологии за 
производство и преработка, както и 
космическите технологии. Ударението 
ще се постави върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. en

Изменение 790
Christian Ehler
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Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, стандартизационни, 
развойни и демонстрационни дейности 
в областта на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. en

Обосновка

Разсъждение: Приоритетът „Водещи позиции в промишлеността“ трябва да 
допринася за признаването и използването на европейските стандарти в световен 
мащаб. В свят на сложни технологии стандартите означават пазарна сила и са 
мултиплициращ фактор по пътя на научно-техническите изследвания към 
създаването на иновации.

Изменение 791
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
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на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии и тяхното отношение към 
обществените предизвикателства.

Or. en

Изменение 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, космическите технологии, 
транспорта, интелигентните 
градове и мрежи. Ударението ще се 
постави върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. fr

Изменение 793
Herbert Reul
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Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, квантовата 
технология, авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. en

Изменение 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Надлежно се вземат 
предвид потребностите на 
ползвателите и свързаните с пола 
измерения във всички тези 
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области.Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. en

Изменение 795
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на главните базови технологии, като 
ИКТ, нанотехнологията, авангардните 
материали, биотехнологията, 
усъвършенстваните технологии за 
производство и преработка, както и 
космическите технологии. Ударението 
ще се постави върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. en

Изменение 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Приложение I, параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, водните технологии, 
усъвършенстваните технологии за
производство и преработка, както и 
космическите технологии. Ударението 
ще се постави върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

Or. en

Изменение 797
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, 
авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, както и космическите 
технологии. Ударението ще се постави 
върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии;

a) водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии, като се 
оказва специална подкрепа за научни 
изследвания, развойни и 
демонстрационни дейности в областта 
на ИКТ, нанотехнологията, квантовата 
оптика, авангардните материали, 
биотехнологията, усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка, роботиката и 
космическите технологии. Ударението 
ще се постави върху взаимодействието и 
конвергенцията между различните 
технологии; По подходящ начин ще се 
разгледат потребностите на 
ползвателите във всички тези 
области, както в публичната, така и 



AM\907534BG.doc 25/190 PE492.761v01-00

BG

в частната сфера. 

Or. de

Изменение 798
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) достъп до рисково финансиране с 
оглед да се преодолее недостига на 
дългово и капиталово финансиране за 
НИРД, иновативни дружества и проекти 
на всички етапи на разработване. Така, 
заедно с капиталовия инструмент на 
Програмата за конкурентоспособността 
на предприятията и МСП, се подкрепя 
развитието на рисков капитал на съюзно 
равнище;

б) достъп до рисково финансиране с 
оглед да се преодолее недостига на 
дългово и капиталово финансиране за 
НИРД, иновативни дружества и проекти 
на всички етапи на разработване. Така, 
заедно с капиталовия инструмент на 
Програмата за конкурентоспособността 
на предприятията и МСП, се подкрепя 
развитието на финансиране на по-
ранен етап и рисков капитал на съюзно 
равнище.

Or. en

Изменение 799
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) иновации в МСП за стимулиране на 
всички форми на новаторство, насочено 
към МСП с потенциал за растеж и 
развитие на международна дейност 
на целия единен пазар и извън него.

в) „иновации в МСП“ за осигуряване на 
специална и подходящо 
структурирана подкрепа за всички 
форми на новаторство, насочено към 
МСП, чрез инструментариум от 
специализирани и индивидуално 
приспособени програми и 
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инструменти, включително: достъп 
до начално финансиране, безвъзмездни 
средства, достъп до капиталово и 
кредитно финансиране, 
наставнически и обучителни услуги, 
достъп до научноизследователски и 
развойни мрежи и клъстери. По-
специално посветен на МСП 
инструмент се прилага в 
приоритетните области по „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Изменение 800
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) иновации в МСП за стимулиране на 
всички форми на новаторство, насочено 
към МСП с потенциал за растеж и 
развитие на международна дейност на
целия единен пазар и извън него.

в) иновации в МСП за стимулиране на 
всички форми на новаторство, насочено 
към МСП с потенциал за растеж и 
развитие на международна дейност в
целия единен пазар и извън него.

Or. de

Изменение 801
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 10 –
буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) иновации в МСП за стимулиране на 
всички форми на новаторство, насочено 

в) иновации в МСП за стимулиране на 
всички форми на новаторство, насочено 
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към МСП с потенциал за растеж и 
развитие на международна дейност на 
целия единен пазар и извън него.

към МСП с потенциал за растеж, 
усвояване и създаване на иновации, и 
развитие на международна дейност на 
целия единен пазар и извън него.

Or. en

Изменение 802
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите ще се определят от 
плановете на предприятията. 
Бюджетът за конкретните цели
„Достъп до рисково финансиране“ и 
„Иновации в МСП“ ще се определя от 
потребностите по подход „отдолу 
нагоре“ без предварително зададени 
приоритети. Той ще бъде допълван 
чрез използването на финансови 
инструменти и на специален 
инструмент за МСП по определян от 
политиката подход в рамките на 
частта „Обществени 
предизвикателства“, както и по 
конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“.

Дейностите ще следват подход отдолу 
нагоре. Изпълнението на бюджетите
за „Достъп до рисково финансиране“ и 
„Иновации в МСП“ ще се определя 
преди всичко от потребностите по 
подход „отдолу нагоре“, но 
изключително в рамките на 
тематичните приоритетни области 
по „Обществени предизвикателства“
и „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ . Той ще 
бъде допълван чрез възможното 
използване „отгоре надолу“ на 
инструмента за МСП като част от 
обществените поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или иновационни 
форми на обществени поръчки, 
където може да бъде демонстрирано 
обединяването на равнище на ЕС на 
потребностите на възложителите 
на обществени поръчки в държавите 
членки. 

Or. en

Изменение 803
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместните проекти ще останат 
основният инструмент в това 
отношение.

Or. de

Изменение 804
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 30 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

Or. it

Обосновка

От стратегическо значение е участието на МСП в рамковата програма да бъде 
насърчено в много по-голяма степен, отколкото е предвидено от Комисията.

Изменение 805
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
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интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

интегриран подход към участието на 
МСП, което следва да достигне до 
разпределянето за МСП на 20 % от 
общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

Or. en

Обосновка

Повишаване на участието на МСП е изключително важен фактор за впрягане на 
иновационните сили на гъвкави и иновативни предприятия, както стартиращи, така 
и съпътстващи от научноизследователските организации и университети и 
насочването им към иновативни решения и цялостни успехи в рамките на 
„Хоризонт 2020“. Докато Седма рамкова програма предвиждаше и вероятно ще 
постигне цел от 15 %, за пълното използване на иновационния потенциал на МСП, е 
необходима по-амбициозна, но реалистична и постижима цел.

Изменение 806
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП и ще се въведе ясен механизъм за 
установяване и удовлетворяване на 
потребностите на МСП от трансфер 
на знания и технологии. Подкрепата 
следва да доведе до разпределянето за 
МСП, общността, промишлеността 
и широката общественост на 
минимум 20 % от общия сумарен 
бюджет за всички конкретни цели в 
рамките на обществените 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“;

Or. en
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Изменение 807
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което следва да доведе до 
разпределянето за МСП на минимум 
20 % от общия сумарен бюджет за 
цялата програма „Хоризонт 2020“, 
като най-малко 10 % са 
предназначени за специалния 
инструмент за МСП.

Or. en

Изменение 808
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 %
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП. С тази цел за МСП се 
разпределя около 18 % от общия 
сумарен бюджет за всички конкретни 
цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

Or. de
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Изменение 809
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 % 
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което ще доведе до 
разпределянето за МСП на над 15 % от 
общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

Or. en

Изменение 810
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на около 15 % 
от общия сумарен бюджет за всички 
конкретни цели относно обществени 
предизвикателства и за конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

При „Хоризонт 2020“ ще се прилага 
интегриран подход към участието на 
МСП, което може да доведе до 
разпределянето за МСП на най-
малко15 % от общия сумарен бюджет за 
всички конкретни цели относно 
обществени предизвикателства и за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“.

Or. ro

Изменение 811
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ ще се 
следва технологично обусловен подход 
за разработване на базови технологии, 
използваеми в множество области, 
сектори и услуги. Приложенията на 
тези технологии в отговор на 
обществени предизвикателства се 
подпомагат съвместно с частта 
„Обществени предизвикателства“.

За постигане на конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се следва 
обусловен от политиките подход за 
разработване на базови технологии, 
използваеми в множество области, 
сектори и услуги.

Or. en

Изменение 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ ще се 
следва технологично обусловен подход 
за разработване на базови технологии, 
използваеми в множество области, 
сектори и услуги. Приложенията на тези 
технологии в отговор на обществени 
предизвикателства се подпомагат 
съвместно с частта „Обществени 
предизвикателства“.

За постигане на конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ ще се 
следва технологично обусловен подход 
за разработване на базови технологии, 
използваеми в множество области, 
сектори и услуги. Приложенията на тези 
технологии в отговор на обществени 
предизвикателства се подпомагат 
съвместно с частта „Обществени 
предизвикателства“. За да бъде 
постигната тази цел, ще бъде 
създадена отделна 
интердисциплинарна програма 
относно етичните, законовите и 
социалните аспекти на науката и 
технологиите, която ще разполага с 
отделен независим бюджет.
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Or. en

Изменение 813
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази част пряко отговаря на 
политическите приоритети и 
предизвикателствата към обществото, 
установени в стратегията „Европа 
2020“, и е насочена към осигуряване на 
нужната критична маса на усилията за 
научни изследвания и иновации, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза. Финансирането ще бъде 
насочено към следните конкретни цели:

Тази част пряко отговаря на 
политическите приоритети и 
предизвикателствата към обществото, 
установени в стратегията „Европа 
2020“, и е насочена към осигуряване на 
нужната критична маса на усилията за 
научни изследвания и иновации, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза. Основният фокус тук също се 
поставя върху съвместните проекти. 
Финансирането ще бъде насочено към 
следните конкретни цели:

Or. de

Изменение 814
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) продоволствена сигурност, качество 
и безопасност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания 
и биоикономика;

Or. en
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Изменение 815
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, продуктивни морета и 
океани чрез устойчиво рибарство и 
аквакултури, и биоикономика;

(Това изменение се отнася до целия 
текст)

Or. en

Изменение 816
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) биоикономика: продоволствена 
сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, 
и промишленост на биологична 
основа;
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Според европейската стратегия „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“, биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични 
ресурси и тяхното превръщане в храни, фуражи, биопродукти и биоенергия. 
Биоикономиката включва четири основни сектора, които следва да бъдат подкрепяни 
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от голямото предизвикателство „биоикономика“: земеделие и горско стопанство; 
рибарство и аквакултура; промишленост на биологична основа и храни.

Изменение 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) Биоикономика: продоволствена 
сигурност, устойчиво земеделие и 
горско стопанство, мореплавателски и 
морски изследвания, и промишленост 
на биологична основа;

(Това изменение се отнася за целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Според европейската стратегия „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“, биоикономиката включва четири основни сектора, които следва да бъдат 
подкрепяни от голямото предизвикателство „Биоикономика“: земеделие и горско 
стопанство; рибарство и аквакултура; промишленост на биологична основа и храни. 
Ето защо заглавието следва да отразява определението, разработено от 
Европейската комисия.

Изменение 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) Европейски биоикономически 
предизвикателства: продоволствена 
сигурност, включително безопасност,
устойчиво земеделие и горско 
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стопанство, мореплавателски и морски 
изследвания

Or. en

Изменение 819
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сигурна, чиста и ефективна енергия; в) Енергийна ефективност, сигурна, 
чиста и ефективна енергия;

Or. ro

Изменение 820
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата, 
околна среда, ресурсна ефективност и 
съхранение, устойчиво използване на
суровини;

Or. en

Изменение 821
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини и 
сигурност на енергийните доставки;

Or. en

Изменение 822
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и устойчиво 
използване на суровини;

Or. en

Изменение 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Владко 
Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и устойчиво 
използване на суровини;

Or. en

Изменение 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
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Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата, 
управление на водите, ресурсна 
ефективност и суровини;

Or. en

Изменение 825
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини;

д) действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и съхранение и 
устойчиво използване на суровини;

Or. es

Обосновка

Добавянето на „съхранение и устойчиво използване“ на суровини гарантира, че целта 
има по-широк обхват от ефективността.

Изменение 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) приобщаващи, иновативни и сигурни е) Европа в един променящ се свят –
приобщаващи, иновативни и мислещи
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общества. общества

Or. en

Изменение 827
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) приобщаващи, иновативни и 
сигурни общества.

е) Разбиране на европейските 
общества, култура и обществена 
промяна

Or. en

Обосновка

Това изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответни 
промени в целия текст. Културата е в основата на всяка обществена промяна и 
иновация, затова е по-добре понятието за нея да бъде включено и това да се 
подчертае във водещата цел на това предизвикателство. 

Изменение 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) Сигурни общества – защита на 
свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани

Or. en
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Изменение 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) култура и нематериални области 
на знанието

Or. en

Изменение 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 14 –
буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) интелигентни градове и културно 
наследство

Or. en

Изменение 831
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
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обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, и научноизследователски 
инфраструктури, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

Or. en

Изменение 832
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности,

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Нетехнологичните, организационни, 
системни иновации и иновациите в 
публичния сектор изискват същото 
внимание като решенията въз основа 
на технологии. Ударението се поставя 
върху обединяването на ресурси и 
знания по различни области, технологии 
и научни дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 



PE492.761v01-00 42/190 AM\907534BG.doc

BG

като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа 
за обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности.

Or. en

Изменение 833
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа 
за обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, при който 
основните науки, приложните научни 
изследвания,трансфера на знания и 
иновации са важни и взаимосвързани 
компоненти, и съсредоточаване върху 
политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, което позволява 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури на световно 
равнище, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга
върху основната и приложната 
наука, както и върху трансфера на 
знания и свързани с иновации дейности.

Or. en
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Изменение 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, при който 
основните науки, приложните научни 
изследвания,трансфера на знания и 
иновации са еднакво важни и 
взаимосвързани компоненти, и 
съсредоточаване върху политическите 
приоритети без предварително да се 
определят точно технологиите или 
решенията, които следва да бъдат 
разработени. Ударението се поставя 
върху обединяването на ресурси и 
знания по различни области, технологии 
и научни дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

Or. en

Изменение 835
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, при който 
основните науки, приложните научни 
изследвания,трансфера на знания и 
иновации са еднакво важни и 
взаимосвързани компоненти, и 
съсредоточаване върху политическите 
приоритети без предварително да се 
определят точно технологиите или 
решенията, които следва да бъдат 
разработени. Ударението се поставя 
върху обединяването на ресурси и 
знания по различни области, технологии 
и научни дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите, 
включително стандартизация на 
всички етапи.

Or. en

Изменение 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
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предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите. За 
да бъде постигната тази цел, ще бъде 
създадена отделна 
интердисциплинарна програма 
относно етичните, законовите и 
социалните аспекти на науката и 
технологиите, която ще разполага с 
отделен независим бюджет.

Or. en

Изменение 837
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
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следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, което позволява 
достъп до научноизследователски 
инфраструктури на световно 
равнище, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти и 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий, изпитвателни 
платформи, подкрепа за обществени 
поръчки, проектиране, иновации по 
идеи на крайни потребители, социални 
иновации и пазарно внедряване на 
иновациите.

Or. en

Изменение 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
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справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите. За 
да се постигнат целите на „Хоризонт 
2020“, по-специално по отношение на 
част III относно обществените 
предизвикателства, ще е необходимо 
в съвместните проекти да бъдат 
ангажирани широк кръг 
заинтересовани лица от 
научноизследователски институции и 
предприятия до потребители от 
публичния и частния сектор.

Or. en

Изменение 839
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата, както 
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Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

това може да бъде осъществено чрез 
създаването на институционални 
публично-частни партньорства.
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

Or. en

Изменение 840
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, като новото е, че се набляга 
върху свързани с иновации дейности, 
като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
обществени поръчки, проектиране, 

При всички дейности се прилага подход, 
съобразен с конкретното 
предизвикателство, и съсредоточаване 
върху политическите приоритети без 
предварително да се определят точно 
технологиите или решенията, които 
следва да бъдат разработени. 
Ударението се поставя върху 
обединяването на ресурси и знания по 
различни области, технологии и научни 
дисциплини, за да се постигне 
необходимата критична маса за 
справяне с предизвикателствата. 
Дейностите обхващат пълния цикъл от 
научните изследвания до пазарната 
реализация, както и въздействието им
върху обществото, като новото е, че се 
набляга върху свързани с иновации 
дейности, като например пилотни и 
демонстрационни проекти, 
изпитвателни платформи, подкрепа за 
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иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

обществени поръчки, проектиране, 
иновации по идеи на крайни 
потребители, социални иновации и 
пазарно внедряване на иновациите.

Or. en

Изменение 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложи подходът, съобразен 
с конкретното предизвикателство, е 
необходимо координирано 
стратегическо планиране на 
дейностите, свързани с научните 
изследвания и иновациите. 
Координацията може да преодолее 
разпокъсаността на научните 
изследвания и да подобри 
използването на технологичните и 
инфраструктурни ресурси от страна 
на цялата научноизследователска 
общност, свързана с всяко 
предизвикателство. Освен това в 
повечето случаи успехът в областта 
на иновациите изисква дългосрочен 
ангажимент за поддържане на високи 
научноизследователски постижения. 
Стратегическите действия и 
научното ръководство могат да 
осигурят експертен принос по 
отношение на политиката от 
самото начало, развитие в областта 
на иновациите и 
конкурентоспособността поради 
разбирането за сложността на 
иновационния цикъл, както и да 
насърчат трансграничното участие 
на повече изследователи. 
Координацията на стратегическите 
научни изследвания и иновациите по 
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отношение на всяко 
предизвикателство на основата на 
научно ръководство се осъществява 
чрез създаване на Секторни 
консултативни съвети, съставени от 
водещи независими експерти, които 
ще допринасят за определяне на 
програмите за научни изследвания и 
иновации въз основа на най-доброто 
ръководство и ще дават тласък и 
нужните инструменти с цел 
насърчаване на взаимодействие и 
синергии в по-голям мащаб.

Or. en

Изменение 842
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложи подходът, съобразен 
с конкретното предизвикателство, е 
необходимо координирано 
стратегическо планиране на 
дейностите, свързани с научните 
изследвания и иновациите. 
Координацията може да преодолее 
разпокъсаността и да подобри 
използването на технологичните и 
инфраструктурни ресурси от страна 
на цялата научноизследователска 
общност, свързана с всяко 
предизвикателство. Освен това в 
повечето случаи успехът в областта 
на иновациите изисква дългосрочен 
ангажимент за поддържане на високи 
научноизследователски постижения. 
Стратегическите действия и 
научното ръководство може да 
осигурят експертен принос по 
отношение на политиката от 
самото начало, напреднали иновации 
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и конкурентоспособност поради 
разбирането за комплексния характер 
на иновационния цикъл, както и да 
насърчат трансграничното участие 
на повече изследователи. За да 
постигне стратегическо 
координиране на научните 
изследвания и иновациите по всяко 
предизвикателство, Комисията ще се 
допитва до съответните 
заинтересовани участници от 
академичните среди, 
промишлеността, крайни 
потребители и организации на 
гражданското общество, ползващи се 
с безупречна репутация и разполагащи 
със съответните експертни знания, в 
това число учени, инженери и 
предприемачи, като гарантира 
многообразието на всички сектори и 
области на научните изследвания. 
Това ще позволи контролиране на 
целесъобразността и 
достатъчността на настоящите и 
планираните действия и повишаване 
на осведомеността относно 
пренебрегнати теми и дублирани 
усилия. Комисията следва да се 
стреми да използва, когато това е 
възможно, съществуващите 
инструменти за тази цел при 
прилагането на програмата 
„Хоризонт 2020“, като например 
Европейските иновативни 
партньорства, Европейските 
технологични платформи и 
съвместните инициативи за 
програмиране.

Or. en

Обосновка

Въз основа на идеите на доклада на Teresa Riera Madurell, изменение 89 и доклада на 
Maria da Graca Carvalho, изменение 25.
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Изменение 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложи подходът, съобразен 
с конкретното предизвикателство, е 
необходимо координирано 
стратегическо планиране на 
дейностите, свързани с научните 
изследвания и иновациите. 
Координацията може да преодолее 
разпокъсаността и да подобри 
използването на технологичните и 
инфраструктурни ресурси от страна 
на цялата научноизследователска 
общност, свързана с всяко 
предизвикателство. Освен това в 
повечето случаи успехът в областта 
на иновациите изисква дългосрочен
ангажимент за поддържане на високи 
научноизследователски постижения. 
Стратегическите действия и 
научното ръководство може да 
осигурят експертен принос по 
отношение на политиката от 
самото начало, напреднали иновации 
и конкурентоспособност поради 
разбирането за комплексния характер 
на иновационния цикъл, както и да 
насърчат трансграничното участие 
на повече изследователи. 
Координацията на стратегическите 
научни изследвания и иновациите по 
отношение на всяко 
предизвикателство се осъществява 
чрез Секторни управителни съвети, 
съставени от водещи независими 
експерти от академичните среди, 
промишлеността, крайни 
потребители и гражданското 
общество, подбрани чрез открита и 
прозрачна процедура, които ще 
допринасят за определяне на 
програмите за научни изследвания и
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иновации въз основа на най-доброто 
ръководство и ще дават тласък и 
нужните инструменти, необходими 
за насърчаване на взаимодействие и 
синергии в по-голям мащаб.

Or. en

Обосновка

Всеки стратегически консултативен съвет следва да се състои от балансирано 
членско представителство на високо равнище на различните основни общности на 
заинтересованите участници (научни среди, промишленост, гражданско общество, 
крайни потребители и т.н.). Ролята на тези съвети би била да предоставят текущи 
стратегически съвети относно предприеманите и планираните действия в рамките 
на „Хоризонт 2020“ и свързаните с него области на политики на Общността и да се 
занимават с необходимата координация между множеството инструменти и 
инициативи (съвместното програмиране, публично-частните партньорства, 
публично-публичните партньорства, ОЗИ, ЕПИ и др.)

Изменение 844
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложи подходът, съобразен 
с конкретното предизвикателство, е 
необходимо координирано 
стратегическо планиране на 
дейностите, свързани с научните 
изследвания и иновациите. 
Координацията може да преодолее 
разпокъсаността на научните 
изследвания и да подобри 
използването на технологичните и 
инфраструктурни ресурси от страна 
на цялата научноизследователска 
общност, свързана с всяко 
предизвикателство. Освен това в 
повечето случаи успехът в областта 
на иновациите изисква дългосрочен 
ангажимент за поддържане на високи 
научноизследователски постижения. 
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Стратегическите действия и 
научното ръководство могат да 
осигурят експертен принос по 
отношение на политиката от 
самото начало, напредък в областта 
на иновациите и 
конкурентоспособността поради 
разбирането за комплексния характер 
на иновационния цикъл, както и да 
насърчат трансграничното участие
на повече изследователи. Научното 
ръководство е в основата на 
координацията на стратегическите 
научни изследвания и иновациите по 
отношение на всяко 
предизвикателство чрез създаване на 
Секторни управителни съвети, 
съставени от водещи независими 
експерти, които ще допринасят за 
определяне на програмите за научни 
изследвания и иновации въз основа на 
най-доброто ръководство и ще дават 
тласък и нужните инструменти с 
цел насърчаване на взаимодействие и 
синергии в по-голям мащаб. Ролята на 
тези съвети би била да предоставят 
текущи стратегически съвети 
относно предприеманите и 
планираните действия в рамките на 
„Хоризонт 2020“ и свързаните с него 
области на политики на Общността. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинират ролята и задълженията на Секторните 
управителни съвети.

Изменение 845
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 15a (нов)



AM\907534BG.doc 55/190 PE492.761v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всяко обществено 
предизвикателство приоритетите и 
целите на научните изследвания ще 
бъдат определяни прозрачно и с 
широко участие посредством 
балансирано включване на участници, 
в това число научната общност, 
изследователи (също и от по-малки 
изследователски организации), 
публичния сектор, частния сектор, и 
по-специално МСП, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, според 
целесъобразността; в частност 
Комисията ще създаде специални 
платформи за диалог между 
гражданите и организациите на 
гражданското общество, от една 
страна, и изследователите, от друга, 
по приоритетите в научните 
изследвания, в съответствие с 
обществените предизвикателства;

Or. en

Изменение 846
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Хуманитарните и социалните науки 
следва да бъдат представени в 
програмните комисии и експертните 
групи, които отговарят за оценката 
на проектите и програмите по всички 
теми. Освен това базовото развитие на 
тези научни дисциплини се подпомага и 
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на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

по конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. По 
същия начин фокус върху въпросите, 
свързани с пола и равенството между 
половете, ще бъде включен във всички 
предизвикателства. Подкрепата ще 
бъде съсредоточена и върху 
осигуряването на солидна основа от 
данни за нуждите на разработването на 
политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Or. en

Обосновка

Това е необходимо, за да се гарантира, че хуманитарните и социалните науки няма да 
бъдат маргинализирани, нито сведени до обикновен инструмент чрез ограничаването 
им до проучвания относно възприемането или приемливостта на иновациите. Това ще 
гарантира многодисциплинарността на научните изследвания, които се занимават с 
обществените предизвикателства.

Изменение 847
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Хуманитарните и социалните науки 
следва да бъдат представени в 
програмните комитети и 
експертните групи, които отговарят 
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Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

за оценката на проектите и 
програмите по всички теми. Освен 
това базовото развитие на тези научни 
дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Or. en

Обосновка

Това е необходимо, за да се гарантира, че хуманитарните и социалните науки няма да 
бъдат маргинализирани, нито сведени до обикновен инструмент чрез ограничаването 
им до проучвания относно възприемането или приемливостта на иновациите. Това ще 
гарантира многодисциплинарността на научните изследвания, които се занимават с 
обществените предизвикателства.

Изменение 848
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Те са изцяло интегрирани в 
работните програми чрез своето 
представителство в програмните 
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иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

комитети и експертните групи, 
отговарящи за оценката на 
проектите и програмите по всички 
теми, и чрез разработване на покани 
за представяне на предложения, 
насочени към социалните науки.
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Or. en

Изменение 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването
на политики на международно, съюзно, 

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
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национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата, неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави, като се обръща специално 
внимание на подкрепата за 
глобалните усилия, които изискват 
критична маса за участието на 
Европа и където Европа би могла да 
изиграе водеща роля. Освен това 
междусекторна подкрепа за 
международно сътрудничество се 
предоставя по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“.

Or. en

Изменение 850
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи,
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Те са представени в програмните 
комитети и експертните групи, 
отговарящи за оценката на 
проектите и програмите по всички 
теми. Освен това базовото развитие на 
тези научни дисциплини се подпомага и 
по конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
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конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Or. fr

Изменение 851
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Социалните и хуманитарните науки и 
съображенията за сигурност винаги 
присъстват в дейностите за справяне с 
всякакви предизвикателства. Освен това 
базовото развитие на тези научни 
дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Or. en

Обосновка

Сигурността е характеристика, свойствена за всички гореспоменати цели и е 
необходимо да бъде взета предвид по същия начин като социалните и хуманитарните 



AM\907534BG.doc 61/190 PE492.761v01-00

BG

науки, за да се гарантира успешно прилагане.

Изменение 852
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално, регионално и местно 
равнище. Поради глобалния характер на 
много от предизвикателствата 
неразделна част от работата за справяне 
с тях е стратегическото сътрудничество 
с трети държави. Освен това 
междусекторна подкрепа за 
международно сътрудничество се 
предоставя по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“.

Or. ro

Изменение 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки Социалните и хуманитарните науки 
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винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. По 
същия начин фокус върху въпросите, 
свързани с пола и равенството между 
половете, ще бъде включен във всички 
предизвикателства. Подкрепата ще 
бъде съсредоточена и върху 
осигуряването на солидна основа от 
данни за нуждите на разработването на 
политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Or. en

Изменение 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Европа в един 
променящ се свят – приобщаващи, 
иновативни и мислещи общества“.
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
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национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Европа в един 
променящ се свят – приобщаващи, 
иновативни и мислещи общества“.

Or. en

Изменение 855
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Социалните и хуманитарните науки са 
хоризонтално измерение и винаги 
присъстват в дейностите за справяне с 
всякакви предизвикателства. Освен това 
базовото развитие на тези научни 
дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.
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Or. en

Изменение 856
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните и хуманитарните науки 
винаги присъстват в дейностите за 
справяне с всякакви предизвикателства. 
Освен това базовото развитие на тези 
научни дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Социалните и хуманитарните науки, 
както и включването на 
гражданското общество, винаги 
присъстват в дейностите за справяне с 
всякакви предизвикателства. Освен това 
базовото развитие на тези научни 
дисциплини се подпомага и по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“ 
Подкрепата ще бъде съсредоточена и 
върху осигуряването на солидна основа 
от данни за нуждите на разработването 
на политики на международно, съюзно, 
национално и регионално равнище. 
Поради глобалния характер на много от 
предизвикателствата неразделна част от 
работата за справяне с тях е 
стратегическото сътрудничество с трети 
държави. Освен това междусекторна 
подкрепа за международно 
сътрудничество се предоставя по 
конкретната цел „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“.

Or. en

Изменение 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Работата по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ включва и дейност за 
„премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
стимулиране на високи постижения в 
по-слабо развитите региони на Съюза.

Работата по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ включва и дейност за 
„премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
стимулиране на високи постижения в 
асоциираните отвъдморски страни и 
територии и по-слабо развитите 
региони на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Научните изследвания и иновациите трябва да бъдат насърчавани в отвъдморските 
страни и територии.

Изменение 858
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работата по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ включва и дейност за 
„премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
стимулиране на високи постижения в 
по-слабо развитите региони на Съюза.

Работата по конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ включва и дейност за 
„премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
насърчаване, предоставяне на 
възможности, развитие и 
стимулиране на високи постижения в 
по-слабо развитите региони на Съюза.

Or. en

Изменение 859
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение 1 – общи насоки за конкретните цели и дейности – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският институт за иновации и 
технологии (EIT) играе основна роля за 
обединяване на отлични изследователи, 
преподаватели и новатори с оглед да се 
изгради триъгълникът на знанията. EIT 
осъществява това главно чрез общности 
за знания и иновации (ОЗИ). Освен това 
той осигурява обмена на опит отвъд 
рамките на ОЗИ чрез целеви мерки за 
разпространение на информация и 
споделяне на знания, като по този начин 
спомага за по-бързото внедряване на 
иновационни модели в целия 
Европейски съюз.

Европейският институт за иновации и 
технологии (EIT) играе основна роля за 
обединяване на отлични изследователи, 
преподаватели и новатори с оглед да се 
изгради триъгълникът на знанията. EIT 
осъществява това главно чрез общности 
за знания и иновации (ОЗИ). Освен това 
той осигурява обмена на опит между и 
отвъд рамките на ОЗИ чрез целеви 
мерки за разпространение на 
информация и споделяне на знания, като 
по този начин спомага за по-бързото 
внедряване на иновационни модели в 
целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 860
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Амбицията на Европа е да премине към 
нов икономически модел, основан на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За такова преобразяване ще 
бъдат необходими не само постепенни 
подобрения в сегашните технологии. То 
ще изисква силно повишена способност 
за иновации на научна основа, 
подхранвани от принципно нови знания, 
което да позволи на Европа да поеме 
водеща роля за промени в 
технологичния модели, които в бъдеще 
ще бъдат основните движещи сили за 
растежа на производителността, 
конкурентоспособността, 

Амбицията на Европа е да премине към 
нов икономически модел, основан на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За такова преобразяване ще 
бъдат необходими не само постепенни 
подобрения в сегашните технологии. То 
ще изисква силно повишена способност 
за иновации на научна основа, 
подхранвани от принципно нови знания, 
което да позволи на Европа да поеме 
водеща роля за промени в 
технологичния модели, които в бъдеще 
ще бъдат основните движещи сили за 
растежа на производителността, 
конкурентоспособността, 
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благосъстоянието и социалния 
напредък. Историята показва тенденция 
такива промени в модела да се пораждат 
от научната база на публичния сектор
преди да формират основата за 
създаването на цели нови отрасли и 
сектори.

благосъстоянието и социалния 
напредък. Историята показва тенденция 
такива промени в модела да се пораждат 
от фундаментални изследвания, 
провеждани от научен интерес, преди 
да формират основата за създаването на 
цели нови промишлени отрасли и 
сектори.

Or. en

Изменение 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Амбицията на Европа е да премине към 
нов икономически модел, основан на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За такова преобразяване ще 
бъдат необходими не само постепенни 
подобрения в сегашните технологии. То 
ще изисква силно повишена способност 
за иновации на научна основа, 
подхранвани от принципно нови знания, 
което да позволи на Европа да поеме 
водеща роля за промени в 
технологичния модел, които в бъдеще 
ще бъдат основните движещи сили за 
растежа на производителността, 
конкурентоспособността, 
благосъстоянието и социалния 
напредък. Историята показва тенденция 
такива промени в модела да се пораждат 
от научната база на публичния сектор 
преди да формират основата за 
създаването на цели нови отрасли и 
сектори.

Амбицията на Европа е да премине към 
нов икономически модел, основан на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За такова преобразяване ще 
бъдат необходими не само постепенни 
подобрения в сегашните технологии и 
знание. То ще изисква силно повишена 
способност за основни науки и 
иновации на научна основа, 
подхранвани от принципно нови знания, 
което да позволи на Европа да поеме 
водеща роля за промени в научния и
технологичния модел, които в бъдеще 
ще бъдат основните движещи сили за 
растежа на производителността, 
конкурентоспособността, 
благосъстоянието, устойчивото 
развитие и социалния напредък. 
Историята показва тенденция такива 
промени в модела да се пораждат от 
научната база на публичния сектор 
преди да формират основата за 
създаването на цели нови отрасли и 
сектори.

Or. en
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Изменение 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга важна част от проблема е, че в 
много европейски държави публичният 
сектор все още не предлага достатъчно 
привлекателни условия за най-добрите 
изследователи. На талантливи млади 
научни работници може да се наложи да 
чакат дълги години за придобиването на 
самостоятелност в своите изследвания. 
Това води до драстично разпиляване на 
европейския научноизследователски 
потенциал, тъй като се забавя появата на 
следващото поколение научни 
работници, които внасят нови идеи и 
енергия, и отлични млади изследователи 
в началото на своята кариера се 
подтикват да търсят професионално 
израстване другаде.

Друга важна част от проблема е, че в 
много европейски държави публичният 
сектор все още не предлага достатъчно 
привлекателни условия за най-добрите 
изследователи. На талантливи млади 
научни работници може да се наложи да 
чакат дълги години за придобиването на 
самостоятелност в своите изследвания. 
Това води до драстично разпиляване на 
европейския научноизследователски 
потенциал, тъй като се забавя, а в някои 
случаи дори се потиска появата на 
следващото поколение научни 
работници, които носят нови идеи и 
енергия, и отлични млади изследователи 
в началото на своята кариера се 
подтикват да търсят професионално 
израстване другаде.

Or. en

Изменение 863
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга важна част от проблема е, че в 
много европейски държави публичният
сектор все още не предлага достатъчно 
привлекателни условия за най-добрите 
изследователи. На талантливи млади 
научни работници може да се наложи да 
чакат дълги години за придобиването на 

Друга важна част от проблема е, че в 
много европейски държави публичният 
и частният сектор все още не 
предлагат достатъчно привлекателни 
условия за най-добрите изследователи. 
На талантливи млади научни работници 
може да се наложи да чакат дълги 
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самостоятелност в своите изследвания. 
Това води до драстично разпиляване на 
европейския научноизследователски 
потенциал, тъй като се забавя появата на 
следващото поколение научни 
работници, които внасят нови идеи и 
енергия, и отлични млади изследователи 
в началото на своята кариера се 
подтикват да търсят професионално 
израстване другаде.

години за придобиването на 
самостоятелност в своите изследвания. 
Това води до драстично разпиляване на 
европейския научноизследователски 
потенциал, тъй като се забавя появата на 
следващото поколение научни 
работници, които внасят нови идеи и 
енергия, и отлични млади изследователи 
в началото на своята кариера се 
подтикват да търсят професионално 
израстване другаде.

Or. en

Изменение 864
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това съчетанието от посочените 
фактори затвърдява относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти. Способността на 
системата в САЩ да предлага на 
отделния научен работник повече 
ресурси и по-добри перспективи за 
професионално израстване обяснява 
защо тя продължава да привлича най-
добрите изследователи от цял свят, 
включително десетки хиляди от 
Европейския съюз.

Освен това съчетанието от посочените 
фактори затвърдява относителната 
непривлекателност на Европа в 
глобалната надпревара за привличане на 
научни таланти. Способността на 
системата в САЩ да предлага на 
отделния научен работник повече 
ресурси, по-добра междусекторна 
мобилност и връзки с частния сектор 
и по-добри перспективи за 
професионално израстване обяснява 
защо тя продължава да привлича най-
добрите изследователи от цял свят, 
включително десетки хиляди от 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският научноизследователски 
съвет (ERC) беше създаден, за да се 
предоставят на най-добрите европейски 
изследователи — жени и мъже, нужните 
им ресурси за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в световен 
мащаб, като на общоевропейска 
конкурентна основа се финансират 
отделни екипи. Той функционира 
самостоятелно: независим научен съвет, 
съставен от най-реномирани и вещи 
учени, инженери и преподаватели, 
определя общата научна стратегия и има 
пълна свобода за вземането на решения 
относно характера на научните 
изследвания, които да бъдат 
финансирани. Тези основни 
характеристики на ERC гарантират 
ефективността на неговата научна 
програма, качеството на действията му 
и на процеса на партньорска оценка, 
както и доверието на научната общност 
в него.

Европейският научноизследователски 
съвет (ERC) беше създаден, за да се 
предоставят на най-добрите европейски 
изследователи — жени и мъже, нужните 
им ресурси за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в световен 
мащаб, като на общоевропейска 
конкурентна основа се финансират 
отделни екипи. Той функционира 
самостоятелно: независим научен съвет, 
съставен от най-реномирани и вещи 
учени, инженери и преподаватели, 
както жени, така и мъже от 
различни възрастови групи,определя 
общата научна стратегия и има пълна 
свобода за вземането на решения 
относно характера на научните 
изследвания, които да бъдат 
финансирани. Тези основни 
характеристики на ERC гарантират 
ефективността на неговата научна 
програма, качеството на действията му 
и на процеса на партньорска оценка, 
както и доверието на научната общност 
в него.

Or. en

Изменение 866
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това се очаква финансираните 
от ERC гранични изследвания да окажат 
съществено пряко въздействие под 
формата на напредък по границите на 
познанието, като разкрият възможности 

Поради това се очаква финансираните 
от ERC гранични изследвания да окажат 
съществено пряко въздействие под 
формата на напредък по границите на 
познанието, като разкрият възможности 
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за получаване на нови и често 
неочаквани научни и технологични 
резултати и възникване на нови области 
на изследвания, което в крайна сметка 
може да породи принципно нови идеи за 
иновации, стопанска изобретателност и 
справяне с обществени 
предизвикателства. Съчетаването на 
отлични отделни учени с иновативни 
идеи е в основата на всички етапи на 
иновационната верига.

за получаване на нови и често 
неочаквани научни и технологични 
резултати и възникване на нови области 
на изследвания, което в крайна сметка 
може да породи принципно нови идеи за 
иновации, стопанска изобретателност и 
справяне с обществени 
предизвикателства. Основният акцент 
при отпускането на безвъзмездни 
средства от ERC е върху 
иновативните идеи, докато от 
изследователите се изискват 
резултати главно, за да се покаже 
способност за завършване на 
предложения проект. Съчетаването на 
отлични отделни учени с иновативни 
идеи е в основата на всички етапи на 
иновационната верига.

Or. en

Изменение 867
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това се очаква финансираните 
от ERC гранични изследвания да окажат 
съществено пряко въздействие под 
формата на напредък по границите на 
познанието, като разкрият възможности 
за получаване на нови и често 
неочаквани научни и технологични 
резултати и възникване на нови области 
на изследвания, което в крайна сметка 
може да породи принципно нови идеи за 
иновации, стопанска изобретателност и 
справяне с обществени 
предизвикателства. Съчетаването на 
отлични отделни учени с иновативни 
идеи е в основата на всички етапи на 
иновационната верига.

Поради това се очаква финансираните 
от ERC гранични изследвания да окажат 
съществено пряко въздействие под 
формата на напредък по границите на 
познанието, като разкрият възможности 
за получаване на нови и често 
неочаквани научни и технологични 
резултати и възникване на нови области 
на изследвания, което в крайна сметка 
може да породи принципно нови идеи за 
иновации, стопанска изобретателност и 
справяне с обществени 
предизвикателства. Съчетаването на 
отлични отделни учени с иновативни 
идеи е в основата на всички етапи на 
иновационната верига. Важността на 
приложните научни изследвания 
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обаче не бива да бъде подценявана.

Or. en

Изменение 868
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност на ERC е да 
предоставя привлекателно дългосрочно 
финансиране на отлични изследователи
и техните екипи, за да ги подпомага в 
извършването на особено значими 
високорискови, но многообещаващи 
научни изследвания.

Основната дейност на ERC е да 
предоставя привлекателно дългосрочно 
финансиране на отлични идеи и техните 
екипи, за да ги подпомага в 
извършването на особено значими 
високорискови, но многообещаващи 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 869
Alyn Smith

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ERC предоставя финансиране в 
съответствие със следните утвърдени 
принципи. Високите научни постижения 
са единственият критерий за 
отпускането на безвъзмездни средства 
от ERC. ERC функционира на принципа 
„отдолу нагоре“ без предварително 
определени приоритети. Право да 
кандидатстват за безвъзмездни средства 
от ERC имат отделни екипи от 
изследователи на всякаква възраст и от 
всяка държава в света, работещи в 
Европа. ERC спомага за установяване на 
сериозна конкуренция в европейски 

ERC предоставя финансиране в 
съответствие със следните утвърдени 
принципи. Високите научни постижения 
са единственият критерий за 
отпускането на безвъзмездни средства 
от ERC. ERC функционира на принципа 
„отдолу нагоре“ без предварително 
определени приоритети. Право да 
кандидатстват за безвъзмездни средства 
от ERC имат отделни екипи от 
изследователи на всякаква възраст и от 
всяка държава в света, работещи в 
Европа. ERC спомага за установяване на 
сериозна конкуренция в европейски
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мащаб. мащаб и гарантира, че в процедурите 
за оценка се подхожда правилно към 
всяка проява на несъзнателна 
пристрастност въз основа на пола.

Or. en

Изменение 870
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните и регионалните 
фондове следва да подкрепят 
положително оценените проекти на 
ERC, които отговарят на 
критериите за високи постижения, 
но за които не е налично достатъчно 
по размер финансиране от 
„Хоризонт 2020“. 

Or. en

Изменение 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ERC оказва при необходимост подкрепа 
и за възникващи нови методи за работа 
в научната област с потенциал за 
постигане на пробиви и улеснява 
проучването на търговския и социалния 
иновационен потенциал на научните 
изследвания, финансирани от него.

ERC оказва при необходимост подкрепа 
и за нови методи за работа в научната 
област с потенциал за постигане на 
пробиви и улеснява проучването и 
осъществяването на търговския и 
социалния иновационен потенциал на 
научните изследвания, финансирани от
него.

Or. en
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Изменение 872
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество и до научноизследователски 
резултати със значително 
обществено и икономическо 
въздействие и до пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

Or. en

Изменение 873
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите идеи, че финансирането от 
ERC пряко води до научни публикации 
от най-високо качество, пазарна 
реализация и прилагане на иновативни 
технологии и идеи, и че ERC 
съществено допринася за превръщането 
на Европа в по-привлекателна среда за 
най-добрите учени в света. По-
специално ERC трябва да се стреми към 
забележимо увеличение на дела на 
Съюза в научните публикации от най-
високо качество в света, 
представляващи 1 % от всички научни 
публикации. Освен това той трябва да 
прилага насърчителни мерки, 
насочени към повишаване на 
видимостта на програмите му и към 
конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

Or. en

Изменение 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, до научноизследователски 
резултати със значително 
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идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

обществено и икономическо 
въздействие и до пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени. ERC споделя опит 
и най-добри практики с регионални и 
национални агенции за финансиране 
на научни изследвания с цел да бъде 
насърчено подпомагането на отлични 
изследователи. Нещо повече, ERC 
повишава допълнително видимостта 
на програмите си извън Европа с цел 
привличането на отлични 
изследователи.

Or. en

Изменение 875
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
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прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към увеличение на 
броя на финансираните от него отлични 
изследователи извън Европа, когато 
приносът на такива изследователи 
добавя стойност към европейските 
научни изследвания, увеличение на 
възможностите за изследователите 
да се върнат на работа след 
прекъсване в кариерата и към 
конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

Or. en

Изменение 876
Alyn Smith

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
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трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към увеличение на 
броя на финансираните от него отлични 
изследователи извън Европа,
включително значително нарастване 
на броя на отличните изследователи 
жени, и към конкретни подобрения в 
институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

Or. en

Изменение 877
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 

Поради това ERC трябва да се стреми да 
демонстрира до 2020 г. следното: че в 
обявяваните от ERC конкурси участват 
най-добрите изследователи, че 
финансирането от ERC пряко води до 
научни публикации от най-високо 
качество, пазарна реализация и 
прилагане на иновативни технологии и 
идеи, и че ERC съществено допринася 
за превръщането на Европа в по-
привлекателна среда за най-добрите 
учени в света. По-специално ERC 
трябва да се стреми към забележимо 
увеличение на дела на Съюза в научните 
публикации от най-високо качество в 
света, представляващи 1 % от всички 
научни публикации. Освен това той 
трябва да се стреми към съществено 
увеличение на броя на финансираните 
от него отлични изследователи извън 
Европа и към конкретни подобрения в 
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институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени.

институционалните практики и 
националните политики за подкрепа на 
най-добрите учени. На последно 
място, но не по важност, следва да 
бъдат оценявани възможностите за 
пълна пазарна реализация на 
иновативни технологии и идеи. 

Or. en

Изменение 878
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо 
и безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава 
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 
на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
гарантира справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, където е необходимо 
да се съобрази съвпадението, че 
лицата, които вземат решения в 
рамките на комитетите, често 
могат да бъдат и получатели на 
безвъзмездни средства, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения, 
революционни идеи и талант 
независимо от пола, националността, 
институцията, от която идва или 
възрастта на конкретния изследовател. 
Накрая, ERC продължава своите 
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равнища. собствени стратегически изследвания за 
подготовка и подкрепа на дейностите 
си, поддържа тесни контакти с научната 
общност и други заинтересовани страни 
и се стреми чрез своите дейности да 
допълва научни изследвания, 
осъществявани на други равнища.

Or. en

Изменение 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава 
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 
на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията и 
процедурите по оценяване на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху ефективността, 
яснотата, стабилността и несложността 
както за заявителите, така и за 
прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Ако не са изпълнени 
тези критерии, участниците могат 
да поискат изключване на 
експертите, за да се избегнат 
възможни вреди. ERC продължава 
своите собствени стратегически 
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равнища. изследвания за подготовка и подкрепа 
на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност, 
регионалните и националните
агенции за финансиране и други 
заинтересовани страни, и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 
равнища. Накрая, ERC ще гарантира 
прозрачност относно дейностите и 
резултатите си в комуникацията си с 
научната общност и широката 
общественост и ще поддържа 
актуализирани данни от 
финансирани проекти, включително 
преносимост на данните.

Or. en

Изменение 880
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, и как да реагира на възникващи 
нови потребности. Той се старае да 
поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
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или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 
на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 
равнища.

или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава 
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 
на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 
равнища чрез избягване на 
дублирането с други 
научноизследователски дейности.

Or. en

Изменение 881
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава 
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава 
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 
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на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 
равнища.

на дейностите си, поддържа тесни 
контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 
равнища. Дейностите и 
постиженията на ERC ще бъдат 
оценени през 2017 г. от комисия от 
независими мениджъри на високо 
равнище от научноизследователски 
организации.

Or. en

Изменение 882
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет на ERC наблюдава 
непрекъснато действията на ERC и 
обмисля по какъв начин най-добре ще 
постигне своите цели посредством 
схеми за финансиране, в които се 
набляга върху яснотата, стабилността и 
несложността както за заявителите, така 
и за прилагането и управлението на тези 
схеми, а също така как да реагира на 
възникващи нови потребности. Той се 
старае да поддържа и доусъвършенства 
реномираната в световен мащаб система 
на ERC за партньорска проверка, която 
се основава на прозрачно, справедливо и 
безпристрастно разглеждане на 
предложенията, позволяващо 
установяването на особено значими 
високи научни постижения и талант 
независимо от пола, националността 
или възрастта на конкретния 
изследовател. Накрая, ERC продължава 
своите собствени стратегически 
изследвания за подготовка и подкрепа 
на дейностите си, поддържа тесни 

(Не се отнася до българския текст)
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контакти с научната общност и други 
заинтересовани страни и се стреми чрез 
своите дейности да допълва научни 
изследвания, осъществявани на други 
равнища.

Or. en

Изменение 883
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на гранични научни 
изследвания, включително принципно 
нови технологии и високорискови идеи 
на научна основа, които имат 
потенциала да отворят нови 
пространства за европейската наука 
и технологии. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

Or. en

Изменение 884
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се спомогне за Конкретната цел е да се спомогне за 
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създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
фундаментална изследователска и
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

Or. en

Изменение 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа, като по-добро 
разбиране на механизмите на 
токсичността и човешките 
патологии и прилагането в Съюза на 
научни изследвания по отношение на 
здравето и стратегически 
инструменти за оценка на риска, 
както и клетъчни, геномни и 
информационни технологии, които 
имат значение за човека. Цели се 
разкриване и реализиране на 
възможности от дългосрочна полза за 
гражданите, икономиката и обществото, 
като се предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб.
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Or. fr

Обосновка

Целта на това изменение е да даде примери за обещаващи нови технологии и 
приложението им в основните научни изследвания или в промишлеността.

Изменение 886
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.
Платформите за интелигентна 
специализация играят основна роля в 
това отношение, особено що се 
отнася до създаването и 
изграждането на мрежи, обмена на 
информация, схемите за туининг и 
подкрепата за политиките в 
областта на научните изследвания и 
иновациите.

Or. pt

Обосновка

Платформите за интелигентна специализация играят изключително важна роля по 
отношение на обмена на информация, междудисциплинарното сътрудничество и 
научните изследвания, насочени към многостепенни цели, които използват иновативни 
практики. 
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Изменение 887
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с БНТ се насърчават научни 
изследвания отвъд границите на 
известното, допусканото или широко 
възприетото и се спомага за оригинално 
и далновидно мислене за разкриване на 
перспективни пътища към нови 
технологии с големи възможности, 
някои от които могат да се превърнат 
във водещи технологични и 
интелектуални модели за следващите 
десетилетия. Във връзка с БНТ ще се 
стимулират усилията за възползване от 
възможности за изследвания в малък 
мащаб във всички области, 
включително по нововъзникващи теми и 
големи научни и технологични 
предизвикателства, които изискват 
обединяване и сътрудничество между 
програми в цяла Европа и отвъд нея. 
Двигател на този подход са високите 
постижения, като той се простира до 
проучването на начални идеи на 
предконкурсен етап за очертаване 
бъдещето на технологиите, което да 
позволи на обществото да се възползва 
от сътрудничеството в 
мултидисциплинарни изследвания, 
необходимо на европейско равнище за 
осъществяване на връзката между 
изследванията за целите на науката и 
изследванията, двигател на които са 
обществени предизвикателства или 
нуждата от промишлена 
конкурентоспособност.

Във връзка с БНТ се насърчават научни 
изследвания отвъд границите на 
известното, допусканото или широко 
възприетото и се спомага за оригинално 
и далновидно мислене за разкриване на 
перспективни пътища към нови 
технологии с големи възможности, 
някои от които могат да се превърнат 
във водещи технологични и 
интелектуални модели за следващите 
десетилетия. Във връзка с БНТ ще се 
стимулират усилията за възползване от 
възможности за изследвания в малък 
мащаб във всички области, 
включително по нововъзникващи теми и 
големи научни и технологични 
предизвикателства, които изискват 
обединяване и сътрудничество между 
програми в цяла Европа и отвъд нея. 
Двигател на този подход са високите 
постижения, като той се простира до 
проучването на начални идеи на 
предконкурсен етап за очертаване 
бъдещето на технологиите, което да 
позволи на обществото да се възползва 
от сътрудничеството в 
мултидисциплинарни изследвания, 
необходимо на европейско равнище за 
осъществяване на връзката между 
изследванията за целите на науката и 
изследванията, двигател на които са 
обществени цели и предизвикателства 
или нуждата от промишлена 
конкурентоспособност.

Or. en
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Изменение 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, науки за 
Земята, материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и 
технологиите, но и нови отношения и 
принципно нови взаимодействия 
между широка гама участници в 
научните изследвания.

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, биоинженерство 
и роботика, химия, науки за Земята, 
материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика).

Or. fr

Обосновка

Мултидисциплинарните естествени науки и инженерни технологии са от основно 
значение за научните изследвания, основани на разбирането на биологичните 
механизми и следва да бъдат споменати в този параграф.

Изменение 889
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, науки за 

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, физика, 
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Земята, материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

математика, моделиране, науки за
Земята, материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

Or. en

Изменение 890
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, науки за 
Земята, материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, физика, 
математика, науки за Земята, 
материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

Or. en

Изменение 891
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, науки за 
Земята, материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, 
математика, физика, науки за Земята, 
материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

Or. en

Изменение 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, науки за 
Земята, материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, 
математика, науки за Земята, 
материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

Or. fr
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Изменение 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, химия, науки за 
Земята, материалознание, неврология и 
когнитивни науки, социални науки или 
икономика), както и с хуманитарните 
науки. Това изисква не само отлични 
постижения в науката и технологиите, 
но и нови отношения и принципно нови 
взаимодействия между широка гама 
участници в научните изследвания.

За радикални пробиви с преобразяващо 
въздействие в нарастваща степен се 
налага сътрудничество между различни 
научни дисциплини и технологични 
области (например информатика и 
съобщения, биология, медицина, химия, 
науки за Земята, материалознание, 
неврология и когнитивни науки, 
социални науки или икономика), както и 
с хуманитарните науки. Това изисква не 
само отлични постижения в науката и 
технологиите, но и нови отношения и 
принципно нови взаимодействия между 
широка гама участници в научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 894
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато някои идеи е възможно да бъдат 
разработени с малки ресурси, други 
могат да се окажат толкова трудни за 
осъществяване, че да изискват големи 
обединени усилия за значителен период 
от време. Това е осъзнато от големите 
икономики в цял свят и е налице 
нарастваща глобална надпревара за 
установяване и използване на 
нововъзникващите технологични 

Докато някои идеи е възможно да бъдат 
разработени с малки ресурси, други 
могат да се окажат толкова трудни за 
осъществяване, че да изискват големи 
обединени усилия за значителен период 
от време. Това е осъзнато от големите 
икономики в цял свят и е налице 
нарастваща глобална надпревара за 
установяване и използване на 
нововъзникващите технологични 
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възможности на границата на научните 
познания, което може да породи 
значително въздействие върху 
иновациите и ползи за обществото. С 
оглед да бъдат ефективни, дейностите с 
такъв характер трябва да бъдат развити 
бързо в голям мащаб чрез обединяване 
на програми на европейско, национално 
и регионално равнище около общи цели, 
за да се постигне нужната критична 
база, да се спомогне за полезни 
взаимодействия и да се получи 
оптимален лостов ефект.

възможности на границата на научните 
познания, което може да породи 
значително въздействие върху 
иновациите и ползи за обществото. Този 
напредък ще определи с много голяма 
вероятност бъдещите световни 
лидери в науката, технологиите и 
икономиката. С оглед да бъдат 
ефективни, дейностите с такъв характер 
трябва да бъдат умело управлявани и 
развити бързо в голям мащаб чрез 
обединяване на програми на 
европейско, национално и регионално 
равнище около общи цели, за да се 
постигне нужната критична база, да се 
спомогне за полезни взаимодействия и 
да се получи оптимален лостов ефект.

Or. en

Изменение 895
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата за БНТ е насочена към 
цялата гама от иновации, чийто 
двигател е научното развитие: от 
ранното проучване в малки мащаби в 
посока „отдолу нагоре“ на зачатъчни и 
крехки идеи през изграждането на нови 
общности за научни изследвания и 
иновации по преобразяващи 
нововъзникващи научни области до 
обединени научноизследователски 
инициативи по програма за постигането 
на амбициозни и далновидни цели. 
Всяко от тези три равнища на 
ангажимент притежава своя собствена 
специфична ценност, като 
същевременно те взаимно се допълват и 
са синергични. Например при 
проучванията в малък мащаб могат да се 

Програмата за БНТ е насочена към 
цялата гама от иновации, чийто 
двигател е научното развитие: от 
ранното проучване в малки мащаби в 
посока „отдолу нагоре“ на зачатъчни и 
крехки идеи през изграждането на нови 
общности за научни изследвания и 
иновации по преобразяващи 
нововъзникващи научни области до 
обединени научноизследователски 
инициативи по програма за постигането 
на амбициозни и далновидни цели. 
Всяко от тези три равнища на 
ангажимент притежава своя собствена 
специфична ценност, като 
същевременно те взаимно се допълват и 
са синергични. Например при 
проучванията в малък мащаб могат да се 
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проявят потребности от разработване на 
нови теми, които пък могат да доведат 
до действия в голям мащаб въз основа 
на пътни карти. Те обхващат широка 
гама от участници в научните 
изследвания, в това число млади учени, 
МСП с интензивна 
научноизследователска дейност и 
общности на заинтересовани страни 
(гражданското общество, създатели на 
политики, изследователи от 
промишлеността и публичния сектор), 
групирани по програми за научни 
изследвания в хода на тяхното 
формиране, съзряване и 
диверсификация.

проявят потребности от разработване на 
нови теми, които пък могат да доведат 
до действия в голям мащаб въз основа 
на пътни карти. Те обхващат широка 
гама от участници в научните 
изследвания, в това число млади учени, 
МСП с интензивна 
научноизследователска дейност и 
общности на заинтересовани страни 
(гражданското общество, създатели на 
политики, изследователи от 
промишлеността и публичния сектор), 
групирани по динамични програми за 
научни изследвания в хода на тяхното 
формиране, съзряване и 
диверсификация.

Or. en

Изменение 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) чрез насърчаване на оригинални идеи 
във връзка с БНТ („разкриване на БНТ“) 
се подкрепят зачатъчни научни и 
технологични изследвания относно 
основите за принципно нови бъдещи 
технологии чрез нарушаване на 
сегашните модели и смело навлизане в 
непознати области. Чрез процес на 
подбор „отдолу нагоре“, който е широко 
отворен за всякакви идеи за научни 
изследвания, се изгражда разнообразен 
набор от целеви проекти. От ключово 
значение ще бъде ранното откриване на 
многообещаващи нови области, 
развития и тенденции заедно с 
привличането в 
научноизследователските и 
иновационните дейности на нови 

a) чрез насърчаване на оригинални идеи 
във връзка с БНТ („разкриване на БНТ“) 
се подкрепят научни и технологични 
изследвания на начален етап относно 
основите за принципно нови бъдещи 
технологии чрез нарушаване на 
сегашните модели и смело навлизане в 
непознати области. Чрез процес на 
подбор „отдолу нагоре“, който е широко 
отворен за всякакви идеи за научни 
изследвания, се изгражда разнообразен 
набор от целеви проекти. От ключово 
значение ще бъде ранното откриване на 
многообещаващи нови области, 
развития и тенденции заедно с 
привличането в 
научноизследователските и 
иновационните дейности на нови 
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участници с голям потенциал; участници с голям потенциал;

Or. en

Изменение 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез подхранване на нововъзникващи 
теми и общности във връзка с БНТ 
(„активна подкрепа за БНТ“) се обръща 
внимание на множество 
многообещаващи теми за изследвания с 
потенциал да се постигне критична маса 
на взаимосвързани проекти, които 
съвместно осигуряват широко и 
многостранно проучване на темите и 
изграждат европейски ресурс от знания;

б) чрез подхранване на нововъзникващи 
теми и общности във връзка с БНТ 
(„активна подкрепа за БНТ“), в тясна 
връзка с темите за обществените 
предизвикателства и 
промишлеността и технологиите, се 
обръща внимание на множество 
многообещаващи теми за изследвания с 
потенциал да се постигне критична маса 
от взаимосвързани проекти, които 
съвместно осигуряват широко и 
многостранно проучване на темите и 
изграждат европейски ресурс от знания;

Or. en

Изменение 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез реагиране на големи научни и 
технологични предизвикателства във 
връзка с БНТ („водещи инициативи по 
БНТ“) се подкрепят амбициозни 
широкомащабни изследвания с двигател 
научното развитие, които са насочени 
към постигането на научен пробив. От 
полза за такива дейности ще бъде 

в) чрез реагиране на големи научни и 
технологични предизвикателства във 
връзка с БНТ („водещи инициативи по 
БНТ“) се подкрепят амбициозни 
широкомащабни изследвания с двигател 
научното развитие, които са насочени 
към постигането на научен и 
технологичен пробив. От полза за 
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съгласуването на европейските и 
националните програми. Научният 
прогрес следва да осигури стабилна и 
широка основа за бъдещи технологични 
иновации и икономически приложения в 
множество области, както и съвсем нови 
ползи за обществото.

такива дейности ще бъде съгласуването 
на европейските и националните, както 
и регионалните програми. Научният 
прогрес следва да осигури стабилна и 
широка основа за бъдещи технологични 
иновации и икономически приложения в 
множество области, както и съвсем нови 
ползи за обществото. Дейности със 
значително обществено въздействие 
следва да имат приоритет.

Or. en

Изменение 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всяка една дейност се определя 
правилното съчетание от отвореност и 
степен на структуриране на темите, 
общностите и финансирането с оглед на 
оптимален подход към преследваните 
цели.

За всяка една дейност се определя 
правилното съчетание от отвореност и 
степен на структуриране на темите, 
общностите и финансирането с оглед на 
оптимален подход към преследваните 
цели. Дейностите по БНТ следва да 
бъдат отворени за сътрудничество с 
трети страни въз основа на общ 
интерес и взаимна полза, като 
същевременно защитават 
европейските интереси.

Or. en

Изменение 900
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – подточка 2.3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

БННТ ще се изпълнява и в трите 
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приоритета на „Хоризонт 2020“. 
Бюджетът на БННТ ще се разпределя 
по трите приоритета 
пропорционално на разпределението 
на общия бюджет на „Хоризонт
2020“ за трите приоритета.
Управителният съвет на БННТ, 
съставен от учени и инженери с най-
висок авторитет и съответни 
експертни познания и опит, 
покриващи най-различни 
научноизследователски области и 
действащи от свое име, подпомага и 
предоставя консултации на 
Комисията относно цялостната 
научна стратегия за дейностите в 
рамките на БННТ, изготвянето на 
работната програма и критериите 
във връзка с поканите за представяне 
на предложения, както и при 
определянето на конкретните теми 
за проактивните и водещите 
инициативи по БННТ.
Оценката на всички проекти по 
БННТ ще следва изключително 
строги критерии за високи научни и 
технологични постижения, а по 
стълбове две и три – за иновационен 
потенциал (въздействие).

Or. en

Изменение 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Действия по инициативата „Мария 
Кюри“

3. Действия по инициативата „Мария 
Склодовска—Кюри“

Or. en
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Изменение 902
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейския 
интелектуален капитал с оглед да се 
породят нови умения и иновации и по 
този начин да се реализира неговият 
пълен потенциал във всички сектори и 
региони.

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейския 
интелектуален капитал, чрез 
привличане на водещи световни 
изследователи в Европа с оглед да се 
породят и предават нови умения,
знания и иновации и по този начин да 
се реализира неговият пълен потенциал 
във всички сектори и региони.

Or. en

Изменение 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейския 
интелектуален капитал с оглед да се 
породят нови умения и иновации и по 
този начин да се реализира неговият 
пълен потенциал във всички сектори и 
региони.

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейските човешки 
ресурси в областта на научните 
изследвания и иновациите с оглед да 
се породят нови умения и иновации и по 
този начин да се реализира неговият 
пълен потенциал във всички сектори и 
региони.

Or. en
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Изменение 904
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейския 
интелектуален капитал с оглед да се 
породят нови умения и иновации и по 
този начин да се реализира неговият 
пълен потенциал във всички сектори и 
региони.

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейския 
интелектуален капитал с оглед да се 
развият нови умения, знания и 
иновации и по този начин да се 
реализира неговият пълен потенциал 
във всички сектори и региони.

Or. en

Изменение 905
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейския 
интелектуален капитал с оглед да се 
породят нови умения и иновации и по 
този начин да се реализира неговият 
пълен потенциал във всички сектори и 
региони.

Конкретната цел е да се гарантира 
оптималното развитие и динамичното 
използване на европейския 
интелектуален капитал с оглед да се 
развият нови научни и технологични 
умения и иновации и по този начин да 
се реализира неговият пълен потенциал 
във всички сектори и региони.

Or. en

Изменение 906
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимата реформа трябва да 
започне с първите етапи в кариерата на 
изследователите — по време на тяхната 
докторантура или аналогично 
следдипломно обучение. Европа трябва 
да разработи иновативни схеми за 
обучение на съвременно равнище, които 
да отговарят на силната конкуренция и 
изискванията с растящ 
междудисциплинарен характер на 
научните изследвания и иновациите За 
придобиване от изследователите на 
умения за новаторство, изисквани за 
бъдещата им работа, ще се наложи 
активното включване на предприятията, 
включително МСП, и на други социо-
икономически участници. Важно ще 
бъде също така да се повиши 
мобилността на тези изследователи, тъй 
като понастоящем тя е на твърде 
скромно равнище: през 2008 г. само 7 % 
от европейските докторанти са 
преминали обучение в друга държава-
членка, докато целта е 20 % към 2030 г.

Необходимата реформа трябва да 
започне с първите етапи в кариерата на 
изследователите — по време на тяхната 
докторантура или аналогично 
следдипломно обучение. Специално 
внимание трябва да бъде отделено на 
наставническите програми, които 
насърчават предаването на знания, 
опит и мрежи от пенсиониращите се 
учени на младите такива. Европа 
трябва да разработи иновативни схеми 
за обучение на съвременно равнище, 
които да отговарят на силната 
конкуренция и изискванията с растящ 
междудисциплинарен характер на 
научните изследвания и иновациите За 
придобиване от изследователите на 
умения за новаторство, изисквани за 
бъдещата им работа, ще се наложи 
активното включване на предприятията, 
включително МСП, и на други социо-
икономически участници. Важно ще 
бъде също така да се повиши 
мобилността на тези изследователи, тъй 
като понастоящем тя е на твърде 
скромно равнище: през 2008 г. само 7 % 
от европейските докторанти са 
преминали обучение в друга държава-
членка, докато целта е 20 % към 2030 г.

Or. en

Изменение 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимата реформа трябва да 
започне с първите етапи в кариерата на 
изследователите — по време на тяхната 

Необходимата реформа трябва да 
започне с първите етапи в кариерата на 
изследователите — по време на тяхната 
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докторантура или аналогично 
следдипломно обучение. Европа трябва 
да разработи иновативни схеми за 
обучение на съвременно равнище, които 
да отговарят на силната конкуренция и 
изискванията с растящ 
междудисциплинарен характер на 
научните изследвания и иновациите За 
придобиване от изследователите на 
умения за новаторство, изисквани за 
бъдещата им работа, ще се наложи 
активното включване на предприятията, 
включително МСП, и на други социо-
икономически участници. Важно ще 
бъде също така да се повиши 
мобилността на тези изследователи, тъй 
като понастоящем тя е на твърде 
скромно равнище: през 2008 г. само 7 % 
от европейските докторанти са
преминали обучение в друга държава-
членка, докато целта е 20 % към 2030 г.

докторантура или аналогично 
следдипломно обучение. Европа трябва 
да разработи иновативни схеми за 
обучение на съвременно равнище, които 
да отговарят на силната конкуренция и 
изискванията с растящ 
междудисциплинарен характер на 
научните изследвания и иновациите За 
придобиване от изследователите на 
умения за новаторство, изисквани за 
бъдещата им работа и насърчаването 
им да се насочат към кариера в 
сектора на промишлеността или в 
най-иновативните дружества, ще се 
наложи активното включване на 
предприятията, включително МСП, и на 
други социо-икономически участници. 
Важно ще бъде също така да се повиши 
мобилността на тези изследователи, тъй 
като понастоящем тя е на твърде 
скромно равнище: през 2008 г. само 7 % 
от европейските докторанти са 
преминали обучение в друга държава-
членка, докато целта е 20 % към 2030 г.

Or. en

Изменение 908
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимата реформа трябва да 
започне с първите етапи в кариерата на 
изследователите — по време на тяхната 
докторантура или аналогично 
следдипломно обучение. Европа трябва 
да разработи иновативни схеми за 
обучение на съвременно равнище, които 
да отговарят на силната конкуренция и 
изискванията с растящ 
междудисциплинарен характер на 
научните изследвания и иновациите За 

Необходимата реформа трябва да 
започне с първите етапи в кариерата на 
изследователите — по време на тяхната 
докторантура или аналогично 
следдипломно обучение. Европа трябва 
да разработи иновативни схеми за 
обучение на съвременно равнище, които 
да отговарят на силната конкуренция и 
изискванията с растящ 
междудисциплинарен характер на 
научните изследвания и иновациите За 
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придобиване от изследователите на 
умения за новаторство, изисквани за 
бъдещата им работа, ще се наложи 
активното включване на предприятията, 
включително МСП, и на други социо-
икономически участници. Важно ще 
бъде също така да се повиши 
мобилността на тези изследователи, тъй 
като понастоящем тя е на твърде 
скромно равнище: през 2008 г. само 7 % 
от европейските докторанти са 
преминали обучение в друга държава-
членка, докато целта е 20 % към 2030 г.

придобиване от изследователите на 
междусекторни умения за новаторство 
и предприемачество, изисквани за 
бъдещата им работа, ще се наложи 
активното включване на предприятията, 
включително МСП, и на други социо-
икономически участници. Важно ще 
бъде също така да се повиши 
мобилността на тези изследователи, тъй 
като понастоящем тя е на твърде 
скромно равнище: през 2008 г. само 7 % 
от европейските докторанти са 
преминали обучение в друга държава-
членка, докато целта е 20 % към 2030 г.

Or. en

Изменение 909
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличаването на мобилността на 
изследователите и укрепването на 
ресурсите на онези институции, 
които привличат изследователи от 
други държави членки, ще насърчи 
центровете за високи постижения от 
целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 910
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази реформа трябва да продължи за Тази реформа трябва да продължи за 
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всички етапи от кариерата на 
изследователите. От съществено 
значение е да се повиши мобилността на 
изследователите на всички равнища, 
включително по средата на кариерата, 
не само между държавите, но и между 
публичния и частния сектор. Това 
създава мощен стимул за учене и 
придобиване на нови умения. Това е и 
ключов фактор за сътрудничество 
между академичните институции, 
научноизследователските центрове и 
промишлеността в различни държави. 
Човешкият фактор представлява 
„гръбнака“ на трайното сътрудничество, 
което от своя страна е ключов фактор за 
иновациите и творчеството в Европа за 
справяне с предизвикателствата към 
обществото, както и основно средство, 
за да се преодолее разпокъсването на 
националните политики. Съвместната 
работа и споделянето на знанията чрез 
мобилността на индивидуалния 
изследовател на всички етапи от 
неговата кариера и чрез обмена на 
висококвалифицирани кадри за научни 
изследвания и иновации са от 
съществено значение, за да поеме 
Европа отново по пътя на устойчивия 
растеж и да се справи с обществените 
предизвикателства.

всички етапи от кариерата на 
изследователите. От съществено 
значение е да се повиши мобилността на 
изследователите на всички равнища, 
включително по средата на кариерата, 
не само между държавите, но и между 
публичния и частния сектор. Това 
създава мощен стимул за учене и 
придобиване на нови умения. Това е и 
ключов фактор за сътрудничество 
между академичните институции, 
научноизследователските центрове и 
промишлеността в различни държави. 
Човешкият фактор представлява 
„гръбнака“ на трайното сътрудничество, 
което от своя страна е ключов фактор за 
иновациите и творчеството в Европа за 
справяне с предизвикателствата към 
обществото, както и основно средство, 
за да се преодолее разпокъсването на 
националните политики. Съвместната 
работа и споделянето на знанията чрез 
мобилността на индивидуалния 
изследовател на всички етапи от 
неговата кариера и чрез обмена на 
висококвалифицирани кадри за научни 
изследвания и иновации са от 
съществено значение, за да поеме 
Европа отново по пътя на устойчивия 
растеж и да се справи с обществените 
предизвикателства. В този контекст 
„Хоризонт 2020“ следва да насърчава 
сътрудничеството.между 
европейските изследователи чрез 
въвеждане на схема от 
изследователски ваучери, като 
средствата за изследвания следват 
изследователите, които се местят в 
университети във всички държави 
членки и така допринасят за 
центрове за високи постижения, 
независими университети и увеличена 
мобилност сред изследователите.

Or. en
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Изменение 911
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази реформа трябва да продължи за 
всички етапи от кариерата на 
изследователите. От съществено 
значение е да се повиши мобилността на 
изследователите на всички равнища, 
включително по средата на кариерата, 
не само между държавите, но и между 
публичния и частния сектор. Това 
създава мощен стимул за учене и 
придобиване на нови умения. Това е и 
ключов фактор за сътрудничество 
между академичните институции, 
научноизследователските центрове и 
промишлеността в различни държави. 
Човешкият фактор представлява 
„гръбнака“ на трайното сътрудничество, 
което от своя страна е ключов фактор за 
иновациите и творчеството в Европа за 
справяне с предизвикателствата към 
обществото, както и основно средство, 
за да се преодолее разпокъсването на 
националните политики. Съвместната 
работа и споделянето на знанията чрез 
мобилността на индивидуалния 
изследовател на всички етапи от 
неговата кариера и чрез обмена на 
висококвалифицирани кадри за научни 
изследвания и иновации са от 
съществено значение, за да поеме 
Европа отново по пътя на устойчивия 
растеж и да се справи с обществените 
предизвикателства.

Тази реформа трябва да продължи за 
всички етапи от кариерата на 
изследователите. От съществено 
значение е да се повиши мобилността на 
изследователите на всички равнища, 
включително по средата на кариерата, 
не само между държавите, но и между 
публичния и частния сектор. Това 
създава мощен стимул за учене и 
придобиване на нови умения. Това е и 
ключов фактор за сътрудничество 
между академичните институции, 
научноизследователските центрове и 
промишлеността в различни държави. 
Човешкият фактор представлява 
„гръбнака“ на трайното сътрудничество, 
което от своя страна е ключов фактор за 
иновациите и творчеството в Европа за 
справяне с предизвикателствата към 
обществото, както и основно средство, 
за да се преодолее разпокъсването на 
националните политики. Откритият 
достъп до резултатите от научните 
изследвания, както и съвместната 
работа и споделянето на знанията чрез 
мобилността на индивидуалния 
изследовател на всички етапи от 
неговата кариера и чрез обмена на 
висококвалифицирани кадри за научни 
изследвания и иновации са от 
съществено значение, за да премахнат 
вътрешноевропейските различия в 
изследователския и иновационен 
капацитет, за да поеме Европа отново 
по пътя на устойчивия растеж и да се 
справи с обществените 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 912
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмите за мобилност ще 
гарантират действително равни 
възможности за мъжете и жените и 
ще включват конкретни мерки за 
отстраняване на пречките пред 
мобилността на всички 
изследователи.

Or. en

Изменение 913
Bernd Lange

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместимостта на безвъзмездните 
средства като инструмент за 
финансиране за мобилни 
изследователи трябва да бъде 
гарантирана в интерес на 
мобилността в рамките на Европа. 
Свързаните с данъчното облагане 
въпроси трябва да бъдат решени, а 
социалната защита – гарантирана за 
европейските изследователи.

Or. de

Обосновка

Безвъзмездните средства са жизненоважна част от насърчаването на 
международното сътрудничество в областта на науката. Мобилността в рамките 
на Европа не трябва да се възпрепятства от проблеми със съвместимостта, свързани 
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с данъчното облагане въпроси или липса на социална защита за изследователите.

Изменение 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 
кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равенството между 
половете, високото качество и 
надеждността на заетостта и условията 
за работа плюс признанието са особено 
важни аспекти, които трябва да бъдат 
гарантирани по съгласуван начин в цяла 
Европа.

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже от цяла обединена Европа за 
започване на изследователска кариера и 
да предоставя силно привлекателни 
възможности и среда за научни 
изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равенството между 
половете, високото качество и 
надеждността на заетостта и условията 
за работа плюс признанието са особено 
важни аспекти, които трябва да бъдат 
гарантирани по съгласуван начин в цяла 
Европа.

Or. en

Изменение 915
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 
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кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равенството между 
половете, високото качество и 
надеждността на заетостта и условията 
за работа плюс признанието са особено 
важни аспекти, които трябва да бъдат 
гарантирани по съгласуван начин в цяла 
Европа.

кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равенството между 
половете, високото качество и 
надеждността на заетостта и условията 
за работа плюс признанието и 
социалният статус са особено важни 
аспекти, които трябва да бъдат 
гарантирани по съгласуван начин в цяла 
Европа.

Or. en

Изменение 916
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 
кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равенството между 
половете, високото качество и 
надеждността на заетостта и условията 
за работа плюс признанието са особено 
важни аспекти, които трябва да бъдат 
гарантирани по съгласуван начин в цяла 
Европа.

Ако стремежът е Европа да не отстъпва 
на своите конкуренти в областта на 
научните изследвания и иновациите, тя 
трябва да привлича повече млади жени 
и мъже за започване на изследователска 
кариера и да предоставя силно 
привлекателни възможности и среда за 
научни изследвания и иновации. За най-
големите таланти от Европа и другаде 
Европа следва да изглежда превъзходно 
място за работа. Равните 
възможности за жените и мъжете, 
високото качество и надеждността на 
заетостта и условията за работа плюс 
признанието са особено важни аспекти, 
които трябва да бъдат гарантирани по 
съгласуван начин в цяла Европа.

Or. en
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Изменение 917
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическите действия и 
научните съвети могат да 
гарантират по-резултатно прилагане 
на действията по „Мария Кюри“. По 
тази причина научният съвет на 
Европейския научноизследователски 
съвет прилага и постоянно наблюдава 
действията по „Мария Кюри“ и 
решава кой е най-добрият начин за 
постигане на целите им.

Or. en

Изменение 918
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито единствено с финансиране от 
Съюза, нито отделните държави-членки 
са в състояние да се справят с това 
предизвикателство. Макар държавите-
членки да проведоха реформи за 
подобряване на своите висши учебни 
заведения и за модернизиране на 
техните системи за обучение, 
напредъкът все още е неравномерен в 
рамките на Европа, като съществуват 
големи различия между държавите. 
Общо взето, научното и 
технологичното сътрудничество 
между публичния и частния сектор в 
Европа като цяло остава слабо.
Същото е положението и с 
равенството на половете и усилията 

Нито единствено с финансиране от 
Съюза, нито отделните държави-членки 
са в състояние да се справят с това 
предизвикателство. Макар държавите-
членки да проведоха реформи за 
подобряване на своите висши учебни 
заведения и за модернизиране на 
техните системи за обучение, 
напредъкът все още е неравномерен в 
рамките на Европа, като съществуват 
големи различия между държавите. 
Същото е положението и с равните 
възможности за жените и мъжете в 
научноизследователската дейност и 
иновациите и усилията за привличане 
на студенти и изследователи от двата 
пола извън европейското 
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за привличане на студенти и 
изследователи извън европейското 
научноизследователско пространство. 
Понастоящем около 20 % от 
докторантите в Европейския съюз са 
граждани на трети държави, докато в 
САЩ 35 % са от чужбина. За 
ускоряване на промяната се налага 
стратегически подход на съюзно 
равнище с обхват отвъд националните 
граници. От решаващо значение е 
финансирането от страна на Съюза за 
създаване на стимули и насърчаване за 
крайно необходимите структурни 
реформи.

научноизследователско пространство. 
Понастоящем около 20 % от 
докторантите в Европейския съюз са 
граждани на трети държави, докато в 
САЩ 35 % са от чужбина. За 
ускоряване на промяната се налага 
стратегически подход на съюзно 
равнище с обхват отвъд националните 
граници. От решаващо значение е 
финансирането от страна на Съюза за 
създаване на стимули и насърчаване за 
крайно необходимите структурни 
реформи.

Or. en

Изменение 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейските действия по инициативата 
„Мария Кюри“ постигнаха 
забележителен напредък в 
насърчаването както на 
транснационалната, така и на 
междусекторната мобилност, а също и 
за разкриване на възможности за 
изследователска кариера на европейско 
и международно равнище с отлични 
условия за работа съгласно 
Европейската харта на научните 
работници и съответния кодекс. В 
държавите-членки липсва нещо подобно 
по отношение на мащаби, обхват, 
финансиране, международен характер, 
придобиване и трансфер на знания. Чрез 
действията по инициативата „Мария 
Кюри“ се увеличиха ресурсите на тези 
институции, способни да привличат 

Европейските действия по инициативата 
„Мария Склодовска—Кюри“ 
постигнаха забележителен напредък в 
насърчаването както на 
транснационалната, така и на 
междусекторната мобилност, а също и 
за разкриване на възможности за 
изследователска кариера на европейско 
и международно равнище с отлични 
условия за работа съгласно 
Европейската харта на научните 
работници и съответния кодекс. В 
държавите-членки липсва нещо подобно 
по отношение на мащаби, обхват, 
финансиране, международен характер, 
придобиване и трансфер на знания. Чрез 
действията по инициативата „Мария 
Склодовска—Кюри“ се увеличиха 
ресурсите на тези институции, способни 
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изследователи в международен мащаб, и 
по този начин се насърчи 
разпространението на центровете за 
високи постижения в Съюза. Те 
послужиха като образец с ясно изразен 
структуриращ ефект чрез 
разпространение на техните най-добри 
практики на национално равнище. 
Подходът „отдолу нагоре“, възприет 
при действията по „Мария Кюри“, 
позволи също така на голямото 
мнозинство от тези институции да 
обучават и повишават квалификацията 
на ново поколение изследователи, 
способни да се справят с обществени 
предизвикателства.

да привличат изследователи в 
международен мащаб, и по този начин 
се насърчи разпространението на 
центровете за високи постижения в 
Съюза. Те послужиха като образец с 
ясно изразен структуриращ ефект чрез 
разпространение на техните най-добри 
практики на национално равнище. 
Подходът „отдолу нагоре“, възприет 
при действията по „Мария 
Склодовска—Кюри“, позволи също така 
на голямото мнозинство от тези 
институции да обучават и повишават 
квалификацията на ново поколение 
изследователи, способни да се справят с 
обществени предизвикателства.

Or. en

Изменение 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-нататъшното развитие на действията 
по „Мария Кюри“ значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Със своята структура за 
общоевропейско финансиране на 
конкурентна основа действията по 
„Мария Кюри“ ще насърчават нови, 
творчески и иновативни видове 
обучение, като например индустриални 
докторати за участници в 
образователни, научноизследователски 
и иновационни дейности, които ще 
трябва да се конкурират глобално, за да 
придобият репутация за високи 
постижения. Чрез предоставянето на 
финансиране от Съюза за най-добрите 
програми за научни изследвания и 

По-нататъшното развитие на действията 
по „Мария Склодовска—Кюри“ 
значително ще допринесе за 
изграждането на европейското 
научноизследователско пространство. 
Със своята структура за 
общоевропейско финансиране на 
конкурентна основа действията по 
„Мария Склодовска—Кюри“ ще 
насърчават нови, творчески и 
иновативни видове обучение, като 
например индустриални докторати за 
участници в образователни, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които ще трябва да се 
конкурират глобално, за да придобият 
репутация за високи постижения. Чрез 
предоставянето на финансиране от 
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обучение съгласно принципите за 
иновативно обучение на докторанти в 
Европа те ще спомагат също така за по-
широкото разпространение и 
внедряване, като се премине към по-
структурирано обучение на 
докторантите.

Съюза за най-добрите програми за 
научни изследвания и обучение 
съгласно принципите за иновативно 
обучение на докторанти в Европа те ще 
спомагат също така за по-широкото 
разпространение и внедряване, като се 
премине към по-структурирано 
обучение на докторантите.

Or. en

Изменение 921
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-нататъшното развитие на действията 
по „Мария Кюри“ значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Със своята структура за 
общоевропейско финансиране на 
конкурентна основа действията по 
„Мария Кюри“ ще насърчават нови, 
творчески и иновативни видове 
обучение, като например индустриални 
докторати за участници в 
образователни, научноизследователски 
и иновационни дейности, които ще 
трябва да се конкурират глобално, за да 
придобият репутация за високи 
постижения. Чрез предоставянето на 
финансиране от Съюза за най-добрите 
програми за научни изследвания и 
обучение съгласно принципите за 
иновативно обучение на докторанти в 
Европа те ще спомагат също така за по-
широкото разпространение и 
внедряване, като се премине към по-
структурирано обучение на 
докторантите.

По-нататъшното развитие на действията 
по „Мария Кюри“ значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Със своята структура за 
общоевропейско финансиране на 
конкурентна основа действията по 
„Мария Кюри“ ще насърчават нови, 
творчески и иновативни видове 
обучение, като например съвместни 
или индустриални докторски степени
за участници в образователни, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които ще трябва да се 
конкурират глобално, за да придобият 
репутация за високи постижения. Чрез 
предоставянето на финансиране от 
Съюза за най-добрите програми за 
научни изследвания и обучение 
съгласно принципите за иновативно 
обучение на докторанти в Европа те ще 
спомагат също така за по-широкото 
разпространение и внедряване, като се 
премине към по-структурирано 
обучение на докторантите.

Or. en
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Изменение 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпускането на безвъзмездни средства 
по „Мария Кюри“ ще бъде разширено, 
така че да обхване и временната 
мобилност на опитни изследователи и 
инженери от публични институции към 
частния сектор или обратно, като по 
този начин се насърчават и подкрепят 
университетите, 
научноизследователските центрове и 
предприятията да си сътрудничат на 
европейско и международно равнище. С 
помощта на утвърдената при действията 
по „Мария Кюри“ прозрачна и 
справедлива система за оценяване ще се 
откриват таланти в областта на 
научните изследвания и иновациите 
чрез международни конкурси, което ще 
бъде престижно и поради това 
мотивиращо за изследователите да 
напредват в своята кариера в Европа.

Отпускането на безвъзмездни средства 
по „Мария Склодовска—Кюри“ ще 
бъде разширено, така че да обхване и 
временната мобилност на опитни 
изследователи и инженери от публични 
институции към частния сектор или 
обратно, като по този начин се 
насърчават и подкрепят университетите, 
научноизследователските центрове и 
предприятията да си сътрудничат на 
европейско и международно равнище. С 
помощта на утвърдената при действията 
по „Мария Склодовска—Кюри“ 
прозрачна и справедлива система за 
оценяване ще се откриват таланти в 
областта на научните изследвания и 
иновациите чрез международни 
конкурси, което ще бъде престижно и 
поради това мотивиращо за 
изследователите да напредват в своята 
кариера в Европа.

Or. en

Изменение 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените предизвикателства, с 
които трябва да се справят 

Обществените предизвикателства, с 
които трябва да се справят 
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висококвалифицирани изследователи и 
новатори, са проблем не само на Европа. 
Това са международни 
предизвикателства с колосална 
сложност и от огромен мащаб. 
Необходимо е най-добрите 
изследователи в Европа и в света да 
работят заедно отвъд границите на 
отделните държави, сектори и научни 
дисциплини. Действията по „Мария 
Кюри“ ще играят ключова роля в това 
отношение чрез подкрепа за обмен на 
персонал, което ще спомага за 
съвместното мислене чрез 
международен и междусекторен обмен 
на знания, а това е толкова важно за 
отворените иновации.

висококвалифицирани изследователи и 
новатори, са проблем не само на Европа. 
Това са международни 
предизвикателства с колосална 
сложност и от огромен мащаб. 
Необходимо е най-добрите 
изследователи в Европа и в света да 
работят заедно отвъд границите на 
отделните държави, сектори и научни 
дисциплини. Действията по „Мария 
Склодовска—Кюри“ ще играят ключова 
роля в това отношение чрез подкрепа за 
обмен на персонал, което ще спомага за 
съвместното мислене чрез 
международен и междусекторен обмен 
на знания, а това е толкова важно за 
отворените иновации.

Or. en

Изменение 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на механизма за 
съфинансиране при действията по 
„Мария Кюри“ ще бъде от решаващо 
значение, за да се разшири ресурсът на 
Европа от таланти. Количественият и 
структурният ефект от действията на 
Съюза ще бъде увеличен чрез 
привличане на финансови средства от 
регионални, национални, международни 
и частни източници за създаване на 
нови програми и за отваряне на 
съществуващите за международно и 
междусекторно обучение, мобилност и 
кариерно развитие. Такъв механизъм ще 
изгради по-тесни връзки между 
научноизследователските и 
образователните дейности на 

Разширяването на механизма за 
съфинансиране при действията по 
„Мария Кюри“ ще бъде от решаващо 
значение, за да се разшири ресурсът на 
Европа от таланти. Количественият и 
структурният ефект от действията на 
Съюза ще бъде увеличен чрез 
привличане на финансови средства от 
регионални, национални, международни 
публични и частни източници за 
създаване на нови програми и за 
отваряне на съществуващите за 
международно и междусекторно 
обучение, мобилност и кариерно 
развитие. Такъв механизъм ще изгради 
по-тесни връзки между 
научноизследователските и 
образователните дейности на 
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национално и съюзно равнище. национално и съюзно равнище.

Or. en

Изменение 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на механизма за 
съфинансиране при действията по 
„Мария Кюри“ ще бъде от решаващо 
значение, за да се разшири ресурсът на 
Европа от таланти. Количественият и 
структурният ефект от действията на 
Съюза ще бъде увеличен чрез 
привличане на финансови средства от 
регионални, национални, международни 
и частни източници за създаване на 
нови програми и за отваряне на 
съществуващите за международно и 
междусекторно обучение, мобилност и 
кариерно развитие. Такъв механизъм ще 
изгради по-тесни връзки между 
научноизследователските и 
образователните дейности на 
национално и съюзно равнище.

Разширяването на механизма за 
съфинансиране при действията по 
„Мария Склодовска—Кюри“ ще бъде от 
решаващо значение, за да се разшири 
ресурсът на Европа от таланти. 
Количественият и структурният ефект 
от действията на Съюза ще бъде 
увеличен чрез привличане на финансови 
средства от регионални, национални, 
международни и частни източници за 
създаване на нови програми и за 
отваряне на съществуващите за 
международно и междусекторно 
обучение, мобилност и кариерно 
развитие. Такъв механизъм ще изгради 
по-тесни връзки между 
научноизследователските и 
образователните дейности на 
национално и съюзно равнище.

Or. en

Изменение 926
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на механизма за Разширяването на механизма за 
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съфинансиране при действията по 
„Мария Кюри“ ще бъде от решаващо 
значение, за да се разшири ресурсът на 
Европа от таланти. Количественият и 
структурният ефект от действията на 
Съюза ще бъде увеличен чрез 
привличане на финансови средства от 
регионални, национални, международни 
и частни източници за създаване на 
нови програми и за отваряне на 
съществуващите за международно и 
междусекторно обучение, мобилност и 
кариерно развитие. Такъв механизъм ще 
изгради по-тесни връзки между 
научноизследователските и 
образователните дейности на 
национално и съюзно равнище.

съфинансиране при действията по 
„Мария Кюри“ ще бъде от решаващо 
значение, за да се разшири ресурсът на 
Европа от таланти. Количественият и 
структурният ефект от действията на 
Съюза ще бъде увеличен чрез 
привличане на финансови средства от 
регионални, национални, международни 
и частни източници за създаване на 
нови програми, със сходни и 
допълващи цели, и за отваряне на 
съществуващите за международно и 
междусекторно обучение, мобилност и 
кариерно развитие. Такъв механизъм ще 
изгради по-тесни връзки между 
научноизследователските и 
образователните дейности на 
национално и съюзно равнище.

Or. en

Изменение 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички дейности по това 
предизвикателство ще допринасят за 
създаването на съвсем нова духовна 
нагласа в Европа, което е решаващо за 
творчеството и иновациите. Мерките за 
финансиране по „Мария Кюри“ ще 
засилят процеса на обединяване на 
ресурсите в Европа и по този начин ще 
доведат до подобрения в координацията 
и управлението на обучението, 
мобилността и кариерното развитие на 
изследователите. Те ще допринесат за 
постигане на политическите цели, 
очертани в „Съюз за иновации“, 
„Младеж в движение“ и „Програма за 
нови умения и работни места“, а също 

Всички дейности по това 
предизвикателство ще допринасят за 
създаването на съвсем нова духовна 
нагласа в Европа, което е решаващо за 
творчеството и иновациите. Мерките за 
финансиране по „Мария Склодовска—
Кюри“ ще засилят процеса на 
обединяване на ресурсите в Европа и по 
този начин ще доведат до подобрения в 
координацията и управлението на 
обучението, мобилността и кариерното 
развитие на изследователите. Те ще 
допринесат за постигане на 
политическите цели, очертани в „Съюз 
за иновации“, „Младеж в движение“ и 
„Програма за нови умения и работни 
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така ще бъдат от първостепенно 
значение за превръщането на 
европейското научноизследователско 
пространство в реалност.

места“, а също така ще бъдат от 
първостепенно значение за 
превръщането на европейското 
научноизследователско пространство в 
реалност.

Or. en

Изменение 928
Giles Chichester

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Пълна 
гъвкавост по отношение на 
продължителността, приемащата 
институция и броя на обучаващите 
се ще бъде възможна в рамките на 
цялостно договорената мрежа на 
приемащите организации и финансов 
обем на даден проект. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Or. en

Изменение 929
Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
наставнически програми за предаване 
на знания и опит от по-възрастни на 
по-млади учени,научноизследователски 
институции, предприятия, включително 
малки и средни, и други социално-
икономически групи от различни 
държави. Това ще подобри 
перспективите за професионално 
израстване на младите изследователи 
след дипломиране както в публичния, 
така и в частния сектор.

Or. en

Изменение 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. В този 
смисъл следва да се подкрепят 
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професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

индустриалните докторски програми, 
като важен елемент за насърчаване 
на новаторския дух на 
изследователите и създаване на по-
тесни връзки между 
промишлеността и академичните 
среди. Това ще подобри перспективите 
за професионално израстване на 
младите изследователи след 
дипломиране както в публичния, така и 
в частния сектор. Първоначалното 
обучение на научни изследователи 
може да включва възможността за 
набиране на опитни изследователи за 
улесняване на участието на малки и 
средни предприятия и големи 
дружества в тези проекти и 
създаване на взаимодействия между 
младите и опитните изследователи.

Or. en

Изменение 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи в цяла Европа и отвъд нея. 
Подкрепя се и предоставянето на 
възможности за връщане към 
изследователска кариера след 
прекъсване.

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи в цяла Европа и отвъд нея. 
Подкрепя се и предоставянето на 
възможности за връщане към 
изследователска кариера след 
прекъсване, както и реинтегрирането 
на изследователи в дългосрочни 
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научноизследователски позиции в 
Европа, включително в техните 
страни на произход, след 
приключването на дейност по 
транснационална/международна 
мобилност.

Or. en

Изменение 932
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение, 
включително в областта на 
„третата задача“ на 
университетите, на изследователи в 
начален етап на тяхната кариера чрез 
междудисциплинарни проекти или 
програми за докторантура с участието 
на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Or. en

Изменение 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Основната дейност се състои в 
предоставянето на отлично и 
иновативно следдипломно обучение на 
изследователи в начален етап на тяхната 
кариера чрез междудисциплинарни 
проекти или програми за докторантура с 
участието на университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи от различни държави. Пълна 
гъвкавост по отношение на 
продължителността, приемащата 
институция, броя на обучаващите се 
ще бъде възможна в рамките на 
цялостно договорената мрежа на 
приемащите организации и финансов 
обем на даден проект. Това ще 
подобри перспективите за 
професионално израстване на младите 
изследователи след дипломиране както 
в публичния, така и в частния сектор.

Or. en

Изменение 934
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
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групи в цяла Европа и отвъд нея. 
Подкрепя се и предоставянето на 
възможности за връщане към 
изследователска кариера след 
прекъсване.

групи в цяла Европа и отвъд нея. В 
тази връзка ударението се поставя 
върху междусекторната мобилност с 
цел насърчаване на иновативността в 
частния сектор. Подкрепя се и 
предоставянето на възможности за 
връщане към изследователска кариера 
след прекъсване.

Or. en

Изменение 935
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи в цяла Европа и отвъд нея. 
Подкрепя се и предоставянето на 
възможности за връщане към 
изследователска кариера след 
прекъсване.

Основната дейност се изразява в 
насърчаване на опитни изследователи да 
разширяват или задълбочават своята 
квалификация посредством мобилност 
чрез разкриване на привлекателни 
възможности за професионално 
израстване в университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи в цяла Европа и отвъд нея, като 
на изследователите се предлага 
възможност да се обучават и 
придобиват нови знания в 
научноизследователска организация 
на високо равнище в трета държава и 
да бъдат приветствани обратно в 
Европа, в случай, че решат да се 
завърнат впоследствие. Подкрепя се и 
предоставянето на възможности за 
връщане към изследователска кариера 
след прекъсване.

Or. en
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Обосновка

Предоставянето на изследователите на възможност за завръщане след обучение в 
трета държава може да подобри човешкия капитал на Европа в областта на 
научните изследвания и иновациите,но завръщането им не следва да бъде 
задължително.

Изменение 936
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се укрепва международното 
трансгранично и междусекторно 
сътрудничество в научните изследвания 
и иновациите посредством обмен на 
съответен персонал, за да се повиши 
способността за справяне с глобални 
предизвикателства.

Целта е да се укрепва международното 
трансгранично и междусекторно 
сътрудничество в научните изследвания 
и иновациите посредством обмен на 
съответни знания и персонал, за да се 
повиши способността за справяне с 
глобални предизвикателства.

Or. en

Изменение 937
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се изразява в 
подкрепа за краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи както в европейски, така и в 
световен мащаб. Това ще включва 
насърчаване на сътрудничеството с 

Основната дейност се изразява в 
подкрепа за краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал, както и в предлагането на 
възможности за набиране на 
изследователи, в рамките на 
партньорства между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи както в европейски, така и в 
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трети държави. световен мащаб. Това ще включва 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави.

Or. en

Изменение 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната дейност се изразява в 
подкрепа за краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи както в европейски, така и в 
световен мащаб. Това ще включва 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави.

Основната дейност се изразява в 
подкрепа за обмена на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, включително малки и 
средни, и други социално-икономически 
групи както в европейски, така и в 
световен мащаб. Това ще включва 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави.

Or. en

Изменение 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е чрез привличане на 
допълнителни средства да се увеличи 
количественият и структурният ефект от 
действията по „Мария Кюри“ и да се 
стимулират високите постижения на 
национално равнище в обучението, 

Целта е чрез привличане на 
допълнителни средства да се увеличи 
количественият и структурният ефект от 
действията по „Мария Склодовска—
Кюри“ и да се стимулират високите 
постижения на национално равнище в 
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мобилността и кариерното развитие на 
изследователите.

обучението, мобилността и кариерното 
развитие на изследователите.

Or. en

Изменение 940
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1 – алинея 1 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните и регионалните 
фондове следва да подкрепят 
положително оценените действия 
по„Мария Кюри“, които отговарят на 
критериите за високи постижения, 
но за които не е налично достатъчно 
по размер финансиране от 
„Хоризонт 2020“. 

Or. en

Изменение 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните дейности са с помощта на 
механизъм за съфинансиране да се 
насърчават регионални, национални и 
международни организации да създават 
нови програми и в съществуващи 
програми да се въвеждат възможности 
за международно и междусекторно 
обучение, мобилност и кариерно 
развитие. Това ще повиши качеството 
на обучение на изследователите в 
Европа на всички етапи на 

Основните дейности са с помощта на 
механизъм за съфинансиране да се 
насърчават регионални, национални и 
международни организации да създават 
нови програми и в съществуващи 
програми да се адаптират 
възможности за международно и 
междусекторно обучение, мобилност и 
кариерно развитие. Това ще повиши 
качеството на обучение на 
изследователите в Европа на всички 
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професионално израстване, 
включително на докторантите, ще 
стимулира свободното движение на 
изследователи и разпространение на 
научни знания в Европа, ще спомогне за 
привлекателността на изследователската 
кариера чрез предлагане на открито 
набиране и атрактивни условия за 
работа, и ще подкрепи 
сътрудничеството в научните 
изследвания и иновациите между 
университети, научноизследователски 
институти и предприятия, както и с 
трети държави и с международни 
организации.

етапи на професионално израстване, 
включително на участниците в 
предварителни докторантски 
програми и докторантите, ще стимулира 
свободното движение на изследователи 
и разпространение на научни знания в 
Европа, ще спомогне за 
привлекателността на изследователската 
кариера чрез предлагане на открито 
набиране и атрактивни условия за 
работа, и ще подкрепи 
сътрудничеството в научните 
изследвания и иновациите между 
университети, научноизследователски 
институти и предприятия, както и с 
трети държави и с международни 
организации.

Or. en

Изменение 942
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните дейности са с помощта на 
механизъм за съфинансиране да се 
насърчават регионални, национални и 
международни организации да създават 
нови програми и в съществуващи 
програми да се въвеждат възможности 
за международно и междусекторно 
обучение, мобилност и кариерно 
развитие. Това ще повиши качеството 
на обучение на изследователите в 
Европа на всички етапи на 
професионално израстване, 
включително на докторантите, ще 
стимулира свободното движение на 
изследователи и разпространение на 
научни знания в Европа, ще спомогне за 
привлекателността на изследователската 
кариера чрез предлагане на открито 

Основните дейности са с помощта на 
механизъм за съфинансиране да се 
насърчават регионални, национални и 
международни организации да създават 
нови програми и в съществуващи 
програми да се въвеждат възможности 
за международно и междусекторно 
обучение, мобилност и кариерно 
развитие. Това ще повиши качеството 
на обучение на изследователите в 
Европа на всички етапи на 
професионално израстване, 
включително на докторантите, ще 
стимулира свободното движение на 
изследователи и разпространение на 
научни знания в Европа, ще спомогне за 
привлекателността на изследователската 
кариера чрез предлагане на открито 
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набиране и атрактивни условия за 
работа, и ще подкрепи 
сътрудничеството в научните 
изследвания и иновациите между 
университети, научноизследователски 
институти и предприятия, както и с 
трети държави и с международни 
организации.

набиране и атрактивни условия за 
работа, и ще подкрепи 
сътрудничеството в научните 
изследвания и иновациите между 
университети, научноизследователски 
институти и предприятия, както и с 
трети държави и с международни 
организации. Внимание следва да бъде 
отделено на високите постижения и 
равенството.

Or. en

Изменение 943
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Кюри“ и да се повишава 
тяхната ефективност. В този контекст се 
разработват показатели и се 
анализират данни относно мобилността, 
квалификацията и професионалното 
израстване на изследователи, като се 
търсят полезни взаимодействия и тясна 
координация с действията за 
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. 
Дейността е насочена и към повишаване 
на информираността за значението и 
привлекателността на изследователската 
кариера и към разпространение на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, подкрепени с действия по 
„Мария Кюри“.

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Кюри“ и да се повишава 
тяхното въздействие, като винаги се 
зачита насърчаването на високите 
постижения като основна 
първостепенна цел. В този контекст се 
анализират данни относно мобилността, 
квалификацията, професионалното 
израстване и равното третиране на 
изследователи, като се търсят полезни 
взаимодействия и тясна координация с 
действията за политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. 
Дейността е насочена и към повишаване 
на информираността за значението и 
привлекателността на изследователската 
кариера и към разпространение на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, подкрепени с действия по 
„Мария Кюри“. Тя включва и 
конкретни мерки, насочени към 
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премахване на бариерите пред 
кариерното развитие, включително за 
тези, които са прекъснали кариерата 
си.

Or. en

Изменение 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Кюри“ и да се повишава 
тяхната ефективност. В този контекст се 
разработват показатели и се анализират 
данни относно мобилността, 
квалификацията и професионалното 
израстване на изследователи, като се 
търсят полезни взаимодействия и тясна 
координация с действията за
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. 
Дейността е насочена и към повишаване 
на информираността за значението и 
привлекателността на изследователската 
кариера и към разпространение на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, подкрепени с действия по 
„Мария Кюри“.

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Склодовска—Кюри“ и да се 
повишава тяхната ефективност. В този 
контекст се разработват показатели и се 
анализират данни относно мобилността, 
квалификацията и професионалното 
израстване на изследователи, като се 
търсят полезни взаимодействия и тясна 
координация с действията за 
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. 
Дейността е насочена и към повишаване 
на информираността за значението и 
привлекателността на изследователската 
кариера и към разпространение на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, подкрепени с действия по 
„Мария Склодовска—Кюри“.

Or. en

Изменение 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Кюри“ и да се повишава 
тяхната ефективност. В този контекст се 
разработват показатели и се анализират 
данни относно мобилността, 
квалификацията и професионалното 
израстване на изследователи, като се 
търсят полезни взаимодействия и тясна 
координация с действията за 
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества“. 
Дейността е насочена и към повишаване 
на информираността за значението и 
привлекателността на изследователската 
кариера и към разпространение на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите, подкрепени с действия по 
„Мария Кюри“.

Целите са да се наблюдава напредъка, 
да се установяват пропуски в действията 
по „Мария Кюри“ и да се повишава 
тяхната ефективност. В този контекст се 
разработват показатели и се анализират 
данни относно мобилността, 
квалификацията и професионалното 
израстване на изследователи, като се 
търсят полезни взаимодействия и тясна 
координация с действията за 
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
извършвани по целта „Наука за и с 
обществото “. Дейността е насочена и 
към повишаване на информираността за 
значението и привлекателността на 
изследователската кариера и към 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания и иновациите, 
подкрепени с действия по „Мария 
Кюри“.

Or. en

Изменение 946
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските 
инфраструктури са определящ фактор за 
конкурентоспособността на Европа за 
цялата гама от научни области и от 
съществено значение за научно 
обусловените иновации. В много 
области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 

Научноизследователските 
инфраструктури са определящ фактор за 
конкурентоспособността на Европа за 
цялата гама от научни области и от 
съществено значение за научно 
обусловените иновации. В много 
области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 
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източници на облъчване за 
получаването на нови материали, чисти 
помещения за нанотехнологии, бази 
данни за геномиката и социалните 
науки, обсерватории за науките за 
Земята, широколентови мрежи за 
предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научните изследвания, 
които се налагат за справяне с големи 
обществени предизвикателства —
енергетиката, изменението на климата, 
биоикономиката, здравето и 
благосъстоянието през целия живот. Те 
са двигател на трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания в онлайн среда. Те 
спомагат за мобилността на хората и 
идеите, обединяват най-добрите учени 
от Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. Те 
са двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
обществото като цяло.

източници на облъчване за 
получаването на нови материали, чисти 
помещения за нанотехнологии, бази 
данни за геномиката и социалните 
науки, обсерватории за науките за 
Земята, широколентови и 
високоскоростни широколентови 
мрежи за предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научни изследвания в 
областта на хуманитарните науки като 
археология, археометрия, палеография, 
антропология, палеоботаника. Те са 
двигател на трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания в онлайн среда. Те 
спомагат за мобилността на хората и 
идеите, обединяват най-добрите учени 
от Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. Те 
са двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
обществото като цяло.

Or. fr

Изменение 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските 
инфраструктури са определящ фактор за 
конкурентоспособността на Европа за 
цялата гама от научни области и от 
съществено значение за научно 
обусловените иновации. В много 

Научноизследователските 
инфраструктури, от най-високо 
качество и с международна 
привлекателност, са определящ 
фактор за конкурентоспособността на
Европа за цялата гама от научни 
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области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 
източници на облъчване за 
получаването на нови материали, чисти 
помещения за нанотехнологии, бази 
данни за геномиката и социалните 
науки, обсерватории за науките за 
Земята, широколентови мрежи за 
предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научните изследвания, 
които се налагат за справяне с големи 
обществени предизвикателства —
енергетиката, изменението на климата, 
биоикономиката, здравето и 
благосъстоянието през целия живот. Те 
са двигател на трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания в онлайн среда. Те 
спомагат за мобилността на хората и 
идеите, обединяват най-добрите учени 
от Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. Те 
са двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
обществото като цяло.

области и от съществено значение за 
научно обусловените иновации. В много 
области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 
източници на облъчване за 
получаването на нови материали, чисти 
помещения за нанотехнологии, бази 
данни за геномиката и социалните 
науки, обсерватории за науките за 
Земята, широколентови мрежи за 
предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научните изследвания, 
които се налагат за справяне с големи 
обществени предизвикателства —
енергетиката, изменението на климата, 
биоикономиката, здравето и 
благосъстоянието през целия живот, 
наред с другото. Те са двигател на 
трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания в онлайн среда. Те 
спомагат за мобилността на хората и 
идеите, обединяват най-добрите учени 
от Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. 
Изграждането им поставя пред 
изследователите и иновативните 
компании предизвикателствата да 
разработват върхови технологии. По 
този начин те укрепват 
високотехнологичната иновационна 
промишленост на Европа. Те са 
двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
обществото като цяло.

Or. en

Изменение 948
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските 
инфраструктури са определящ фактор за 
конкурентоспособността на Европа за 
цялата гама от научни области и от 
съществено значение за научно 
обусловените иновации. В много 
области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 
източници на облъчване за 
получаването на нови материали, чисти 
помещения за нанотехнологии, бази 
данни за геномиката и социалните 
науки, обсерватории за науките за 
Земята, широколентови мрежи за 
предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научните изследвания, 
които се налагат за справяне с големи 
обществени предизвикателства —
енергетиката, изменението на климата, 
биоикономиката, здравето и 
благосъстоянието през целия живот. Те 
са двигател на трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания в онлайн среда. Те 
спомагат за мобилността на хората и 
идеите, обединяват най-добрите учени 
от Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. Те 
са двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
обществото като цяло.

Научноизследователските 
инфраструктури са определящ фактор за 
конкурентоспособността на Европа за 
цялата гама от научни области и от 
съществено значение за научно 
обусловените иновации. В много 
области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 
източници на облъчване за 
получаването на нови материали, чисти 
помещения за нанотехнологии,
специално оборудвани лаборатории за 
биологични и медицински изследвания,
бази данни за геномиката и социалните 
науки, обсерватории и сензори за 
науките за Земята, широколентови и 
високоскоростни широколентови мрежи 
за предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научните изследвания, 
които се налагат за справяне с големи 
обществени предизвикателства —
енергетиката, изменението на климата, 
биоикономиката, здравето и 
благосъстоянието през целия живот. Те 
са двигател на трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания в онлайн среда. Те 
спомагат за мобилността на хората и 
идеите, обединяват най-добрите учени 
от Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. Те 
са двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
обществото като цяло.

Or. en
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Изменение 949
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските 
инфраструктури са определящ фактор за 
конкурентоспособността на Европа за 
цялата гама от научни области и от 
съществено значение за научно 
обусловените иновации. В много 
области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 
източници на облъчване за 
получаването на нови материали, чисти 
помещения за нанотехнологии, бази 
данни за геномиката и социалните 
науки, обсерватории за науките за 
Земята, широколентови мрежи за 
предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научните изследвания, 
които се налагат за справяне с големи 
обществени предизвикателства —
енергетиката, изменението на климата, 
биоикономиката, здравето и 
благосъстоянието през целия живот. Те 
са двигател на трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания в онлайн среда. Те 
спомагат за мобилността на хората и 
идеите, обединяват най-добрите учени 
от Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. Те 
са двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
обществото като цяло.

Отличните научноизследователски
инфраструктури са определящ фактор за 
конкурентоспособността на Европа за 
цялата гама от научни области и от 
съществено значение за научно 
обусловените иновации. В много 
области изследванията са невъзможни 
без достъп до суперкомпютри, 
съоръжения за анализ за получаването 
на нови материали, чисти помещения и 
модерно метрологично оборудване за 
нанотехнологии, бази данни за 
геномиката и социалните науки, 
обсерватории за науките за Земята и за 
околната среда, широколентови мрежи 
за предаване на данни и т.н. 
Научноизследователските 
инфраструктури са необходими за 
извършване на научните изследвания, 
които се налагат за справяне с големи 
обществени предизвикателства —
енергетиката, изменението на климата, 
биоикономиката, здравето и 
благосъстоянието през целия живот. 
Когато са от световно качество, те са 
двигател на трансграничното и 
междудисциплинарното 
сътрудничество, и създават цялостно и 
отворено европейско пространство за 
изследвания . Те спомагат за 
мобилността на хората и идеите, 
обединяват най-добрите учени от 
Европа и от целия свят и повишават 
равнището на научното образование. Те 
са двигател за високите постижения на 
европейските научноизследователски и 
иновационни общности и могат да бъдат 
отлична „витрина“ на науката пред 
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обществото като цяло.

Or. en

Изменение 950
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да създаде адекватна,
солидна основа за изграждане, 
поддържане и експлоатация на 
научноизследователски 
инфраструктури, за да останат 
извършваните в нея научни изследвания 
на световно равнище. Това изисква 
интензивно и ефективно 
сътрудничество между Съюза, 
националните и регионалните 
финансиращи органи, поради което ще 
се търсят тесни връзки с политиката на 
сближаване, за да се гарантират 
синергии и съгласуван подход.

Европа трябва да създаде адекватна, 
солидна основа за изграждане, 
поддържане и експлоатация на отлични 
научноизследователски 
инфраструктури, и да ги подбира и 
степенува по важност на основата на 
критериите на ЕС за качество и 
относимост, за да останат 
извършваните в нея научни изследвания 
на световно равнище Това изисква 
създаването на европейско оценяване 
на високо равнище на основата на 
независими партньорски оценки (peer-
review), както и интензивно и 
ефективно сътрудничество между 
Съюза, националните и регионалните 
финансиращи органи, поради което ще 
се търсят тесни връзки с политиката на 
сближаване, за да се гарантират 
синергии и съгласуван подход.

Or. en

Изменение 951
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази конкретна цел е свързана с един Тази конкретна цел е свързана с един 
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основен ангажимент по инициативата 
„Съюз за иновации“, което подчертава 
решаващата роля на 
научноизследователските 
инфраструктури на световно равнище за 
осъществимостта на особено значими 
научни изследвания и иновации. С тази 
инициатива се изтъква необходимостта 
от обединяване на ресурсите на цяла 
Европа, а в някои случаи — и в световен 
мащаб, за да се изградят и експлоатират 
научноизследователски 
инфраструктури. С водещата 
инициатива „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ също 
така се изтъква нуждата от укрепване на 
европейските електронни 
инфраструктури и значението на 
развитието на иновационните клъстери, 
за да си осигури Европа предимство в 
областта на нововъведенията.

основен ангажимент по инициативата 
„Съюз за иновации“, което подчертава 
решаващата роля на 
научноизследователските 
инфраструктури на световно равнище за 
осъществимостта на особено значими 
научни изследвания и иновации. С тази 
инициатива се изтъква необходимостта 
от обединяване на ресурсите на цяла 
Европа, а в някои случаи — и в световен 
мащаб, за да се изградят и експлоатират 
тези научноизследователски 
инфраструктури. С водещата 
инициатива „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ също 
така се изтъква нуждата от укрепване на 
европейските електронни 
инфраструктури и значението на 
развитието на иновационните клъстери, 
за да си осигури Европа предимство в 
областта на нововъведенията.

Or. en

Изменение 952
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските 
инфраструктури на съвременно равнище 
са все по-сложни и по-скъпи, като често 
изискват обединяването на различно 
оборудване, услуги и източници на 
данни, както и широко международно 
сътрудничество. Никоя държава не 
разполага сама с достатъчно ресурси, за 
да поддържа всички 
научноизследователски 
инфраструктури, от които се нуждае. 
Европейският подход към 
научноизследователските 
инфраструктури постигна 

Научноизследователските 
инфраструктури на съвременно 
равнище, които са относими за ЕС, са 
все по-сложни и по-скъпи, като често 
изискват обединяването на различно 
оборудване, услуги и източници на 
данни, както и широко международно 
сътрудничество. Никоя държава не 
разполага сама с достатъчно ресурси, за 
да поддържа всички 
научноизследователски 
инфраструктури, от които се нуждае и 
да ги предоставя за международно 
използване. Европейският подход към 
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забележителен напредък през 
последните години с прилагането на 
пътната карта на Европейския 
стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), като бяха интегрирани и 
отворени за достъп национални 
научноизследователски съоръжения, а 
също така се разработиха електронни 
инфраструктури, които са в основата на 
цифровото европейско 
научноизследователско пространство. 
Мрежите от научноизследователски 
инфраструктури в цяла Европа 
укрепват своята база от човешки 
капитал, като предоставят обучение на 
световно равнище за ново поколение 
научни работници и инженери, и 
спомагат за междудисциплинарното 
сътрудничество.

научноизследователските 
инфраструктури постигна 
забележителен напредък през 
последните години с развитието на 
най-добрите практики, критерии за 
качество и относимост на равнище 
ЕС от Европейския стратегически 
форум за научноизследователски 
инфраструктури (ESFRI) и от 
държавите членки за 
съществуващите 
научноизследователски 
инфраструктури и с прилагането на 
националните и на ESFRI пътни 
карти за нови и/или подобрени 
инфраструктури, определянето на 
приоритети, усъвършенстването, 
интегрирането и отварянето за 
достъп на национални 
научноизследователски съоръжения, а 
също така се разработиха електронни 
инфраструктури, които са в основата на 
цифровото европейско 
научноизследователско пространство 
Мрежите от научноизследователски 
инфраструктури в цяла Европа са 
предварителна стъпка към началото 
на интеграцията и укрепването на 
своята база от човешки капитал, като 
предоставят обучение за ново поколение 
научни работници и инженери, и 
спомагат за междудисциплинарното 
сътрудничество. Това е предпоставка 
за постигането на следващата крачка 
напред в рамките на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските 
инфраструктури на съвременно равнище 
са все по-сложни и по-скъпи, като често 
изискват обединяването на различно 
оборудване, услуги и източници на 
данни, както и широко международно 
сътрудничество. Никоя държава не 
разполага сама с достатъчно ресурси, за 
да поддържа всички 
научноизследователски 
инфраструктури, от които се нуждае. 
Европейският подход към 
научноизследователските 
инфраструктури постигна 
забележителен напредък през 
последните години с прилагането на 
пътната карта на Европейския 
стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), като бяха интегрирани и 
отворени за достъп национални 
научноизследователски съоръжения, а 
също така се разработиха електронни 
инфраструктури, които са в основата на 
цифровото европейско 
научноизследователско пространство. 
Мрежите от научноизследователски 
инфраструктури в цяла Европа укрепват 
своята база от човешки капитал, като 
предоставят обучение на световно 
равнище за ново поколение научни 
работници и инженери, и спомагат за 
междудисциплинарното 
сътрудничество.

Научноизследователските 
инфраструктури на съвременно равнище 
са все по-сложни и по-скъпи, като често 
изискват обединяването на различно 
оборудване, услуги и източници на 
данни, както и широко международно 
сътрудничество. Никоя държава не 
разполага сама с достатъчно ресурси, за 
да поддържа всички 
научноизследователски 
инфраструктури, от които се нуждае. 
Европейският подход към 
научноизследователските 
инфраструктури постигна 
забележителен напредък през 
последните години с постоянното 
развитие и прилагане на пътната карта 
на Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), като бяха интегрирани и 
отворени за достъп национални 
научноизследователски съоръжения, а 
също така се разработиха електронни 
инфраструктури, които са в основата на 
цифровото европейско 
научноизследователско пространство. 
Мрежите от научноизследователски 
инфраструктури в цяла Европа укрепват 
своята база от човешки ресурси, като 
предоставят обучение на световно 
равнище за ново поколение научни 
работници и инженери, и спомагат за 
междудисциплинарното 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 954
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските 
инфраструктури на съвременно равнище 
са все по-сложни и по-скъпи, като често 
изискват обединяването на различно 
оборудване, услуги и източници на 
данни, както и широко международно 
сътрудничество. Никоя държава не 
разполага сама с достатъчно ресурси, за 
да поддържа всички 
научноизследователски 
инфраструктури, от които се нуждае. 
Европейският подход към 
научноизследователските 
инфраструктури постигна 
забележителен напредък през 
последните години с прилагането на 
пътната карта на Европейския 
стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), като бяха интегрирани и 
отворени за достъп национални 
научноизследователски съоръжения, а 
също така се разработиха електронни 
инфраструктури, които са в основата на 
цифровото европейско 
научноизследователско пространство. 
Мрежите от научноизследователски 
инфраструктури в цяла Европа укрепват 
своята база от човешки капитал, като 
предоставят обучение на световно 
равнище за ново поколение научни 
работници и инженери, и спомагат за 
междудисциплинарното 
сътрудничество.

Научноизследователските 
инфраструктури на съвременно равнище 
са все по-сложни и по-скъпи, като често 
изискват обединяването на различно 
оборудване, услуги и източници на 
данни, както и широко международно 
сътрудничество. Никоя държава не 
разполага сама с достатъчно ресурси, за 
да поддържа всички 
научноизследователски 
инфраструктури, от които се нуждае. 
Европейският подход към 
научноизследователските 
инфраструктури постигна 
забележителен напредък през 
последните години с прилагането на 
пътната карта на Европейския 
стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), като бяха интегрирани и 
отворени за достъп национални 
научноизследователски съоръжения, а 
също така се разработиха електронни 
инфраструктури, които са в основата на 
цифровото свързано европейско 
научноизследователско пространство. 
Мрежите от научноизследователски 
инфраструктури в цяла Европа укрепват 
своята база от човешки капитал, като 
предоставят обучение на световно 
равнище за ново поколение научни 
работници и инженери, и спомагат за 
междудисциплинарното 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 955
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите 
членки за развитието и 
финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 
важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
спомага за появата на нови съоръжения, 
разкрива широк достъп до национални и 
европейски инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира използването 
на съоръженията, но и да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Съюзът играе важна роля, 
като подкрепя инфраструктурите на 
съюзно равнище, спомага за появата на 
нови съоръжения, разкрива широк 
достъп до национални и европейски 
инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира използването 
на съоръженията, но и да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

Or. en

Изменение 956
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 
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допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите-членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 
важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
спомага за появата на нови съоръжения, 
разкрива широк достъп до национални и 
европейски инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира използването 
на съоръженията, но и да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите-членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 
важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
спомага за появата на нови съоръжения
в по-отдалечените региони, разкрива 
широк достъп до национални и 
европейски инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира използването 
на съоръженията, но и да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

Or. fr

Изменение 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите-членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 
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важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
спомага за появата на нови съоръжения, 
разкрива широк достъп до национални и 
европейски инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира използването 
на съоръженията, но и да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
например чрез координиране на 
дейностите на разпръснатите 
европейски научноизследователски 
инфраструктури, спомага за появата 
на нови съоръжения, разкрива широк 
достъп до национални и европейски 
инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира използването 
на съоръженията, но и да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

Or. en

Изменение 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 
важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
спомага за появата на нови съоръжения, 
разкрива широк достъп до национални и 

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на европейско равнище значително ще 
допринесе за изграждането на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 
важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на европейско
равнище, например чрез насърчаване 
на координацията на дейностите на 
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европейски инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира 
използването на съоръженията, но и да 
се обединяват ресурсите, така че 
Европейският съюз може също да 
придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

разпръснатите европейски 
научноизследователски 
инфраструктури, спомага за появата 
на нови съоръжения, разкрива и 
подпомага широк достъп до 
национални и европейски 
инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е да се избягва 
дублирането на усилията, да се 
насърчава координираното и
ефективно използване на 
съоръженията и, когато е 
целесъобразно, да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

Or. en

Изменение 959
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-нататъшното развитие и по-
широкото използване на 
научноизследователски инфраструктури 
на съюзно равнище значително ще 
допринесе за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство. Макар да се запазва 
централната роля на държавите членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
инфраструктури, Съюзът също играе 
важна роля, като подкрепя 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
спомага за появата на нови съоръжения, 
разкрива широк достъп до национални и 

По-нататъшното развитие на равнище 
на ЕС изисква ефективно определяне 
на приоритети на основата на високи 
постижения и прилагане на 
стандарти за качество на равнище на 
ЕС, както и по-широкото използване 
на най-добрите научноизследователски 
инфраструктури на съюзно равнище.
Това значително ще допринесе за 
изграждането и функционирането на 
европейското научноизследователско 
пространство Макар да се запазва 
централната роля на държавите членки 
за развитието и финансирането на 
научноизследователските 
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европейски инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането на усилията и да се 
координира и оптимизира използването 
на съоръженията, но и да се обединяват 
ресурсите, така че Европейският съюз 
може също да придобие и експлоатира 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

инфраструктури, Съюзът също играе 
важна роля, като подбира и подкрепя 
качество на световно равнище за 
инфраструктурите на съюзно равнище, 
спомага за появата на нови и 
интегрирани съоръжения, разкрива 
широк достъп до най-добрите
национални и европейски 
инфраструктури и осигурява 
съгласуваността и ефективността на 
регионалните, националните, 
европейските и международните 
политики. Необходимо е не само да се 
избягва дублирането и разпиляването 
на усилията и да се координира и 
оптимизира използването на 
съоръженията, чрез въвеждането на 
подходяща оценка и определяне на 
приоритети, но и да се обединяват 
най-ефективните и от значение за ЕС 
ресурси, така че Европейският съюз 
може да придобие и експлоатира 
научноизследователски 
инфраструктури, които да укрепят 
привлекателността и 
конкурентоспособността му на 
световно равнище.

Or. en

Изменение 960
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на възможности за
дистанционно сътрудничество, 
обработка на големи обеми от данни, 
провеждане на компютърно 
моделирани (in-silico) експерименти и 
достъп до отдалечени ресурси 
означава, че инфраструктурата на 
ИКТ играе преобразяваща роля в 
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подкрепа на науката. Следователно е 
целесъобразно значителна част от 
бюджета за тази конкретна цел да се 
насочи към електронните 
инфраструктури.

Or. en

Обосновка

ИКТ и електронната инфраструктура са жизненоважни, но предвид бързо 
променящите се стойности на разходите, може да не се окаже целесъобразно да се 
определи точен процент за размера на финансирането.

Изменение 961
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ постоянно променят науката, 
като правят възможно 
дистанционното сътрудничество, 
обработката на големи обеми от 
данни, провеждането на компютърно 
моделирани (in-silico) експерименти и 
достъпа до отдалечени ресурси. По 
тази причина изследователската 
работа придобива все по-
транснационален и 
междудисциплинарен характер и 
изисква използването на ИКТ 
инфраструктури, които са 
наднационални като самата наука. 
Следователно е целесъобразно 38 % 
от бюджета по тази конкретна цел 
да бъде насочен към изследвания и 
иновации в електронни 
инфраструктури.

Or. en
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Изменение 962
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дължащото се на мащаба и обхвата 
подобрение на ефективността, 
постигнато чрез европейски подход към 
изграждането, използването и 
управлението на научноизследователски 
инфраструктури, включително 
електронни инфраструктури, 
значително ще допринесе за повишаване 
на потенциала на Европа за научни 
изследвания и иновации.

Дължащото се на мащаба и обхвата 
подобрение на ефективността, 
постигнато чрез европейски подход към 
изграждането, използването и 
управлението на научноизследователски 
инфраструктури, включително 
електронни инфраструктури, 
значително ще допринесе за повишаване 
на потенциала на Европа за научни 
изследвания и иновации и ще направи 
ЕС по-конкурентоспособен на 
международно равнище.

Or. en

Изменение 963
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дължащото се на мащаба и обхвата 
подобрение на ефективността, 
постигнато чрез европейски подход към 
изграждането, използването и 
управлението на 
научноизследователски 
инфраструктури, включително 
електронни инфраструктури, 
значително ще допринесе за повишаване
на потенциала на Европа за научни 
изследвания и иновации.

Дължащото се на мащаба и обхвата 
подобрение на ефективността, 
постигнато чрез общ и приоретизиран 
европейски подход към изграждането, 
функционирането и използването на 
отлични и на световно равнище
научноизследователски 
инфраструктури, включително 
електронни инфраструктури, 
значително ще допринесе за повишаване 
на потенциала на Европа за научни 
изследвания и иновации.

Or. en
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Изменение 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
изграждането на европейски 
научноизследователски инфраструктури 
за 2020 г. и след това, увеличаване на 
техния иновационен потенциал и 
човешки капитал, както и към 
укрепване на европейската политика 
относно научноизследователските 
инфраструктури.

Дейностите са насочени към 
изграждането на европейски 
научноизследователски инфраструктури 
за 2020 г. и след това, увеличаване на 
техния иновационен потенциал и 
човешки ресурси, както и към укрепване 
на европейската политика относно 
научноизследователските 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 965
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
изграждането на европейски 
научноизследователски инфраструктури 
за 2020 г. и след това, увеличаване на 
техния иновационен потенциал и 
човешки капитал, както и към укрепване 
на европейската политика относно 
научноизследователските 
инфраструктури.

Дейностите са насочени към подбора, 
изграждането и подкрепата на най-
добрите налични и новоизградени 
европейски научноизследователски 
инфраструктури, увеличаване на техния 
иновационен потенциал и човешки 
капитал, както и към укрепване на 
европейската политика относно 
научноизследователските 
инфраструктури.

Or. en
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Изменение 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на база данни за 
резултатите от научните 
изследвания и иновациите
Целта е да се създаде база данни с 
резултатите от научните 
изследвания и иновациите и да се 
осигури достъп до нея. Тя ще бъде на 
разположение за международно 
сътрудничество. И 
научноизследователските екипи, и 
предприятията ще добавят 
съдържания в тази база данни, за да 
спомогнат за създаването на пазар на 
иновациите и сътрудничеството и да 
насърчат срещите между 
потенциални партньори.

Or. en

Изменение 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се гарантира 
осъществяването и експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
включително съоръжения на регионални 
партньори; интегриране на национални 
научноизследователски инфраструктури 
и достъп до тях; и разработването, 
внедряването и експлоатацията на 

Целите са да се гарантира 
осъществяването и експлоатацията на и 
транснационален достъп до 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище;
финансиране на оперативните 
разходи с добавена европейска 
стойност (транснационални 
дейности по координиране, 
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електронни инфраструктури. транснационален достъп, 
подобрения) включително съоръжения 
на регионални партньори; интегриране 
на национални научноизследователски 
инфраструктури и достъп до тях; и 
разработването, внедряването и 
експлоатацията на електронни 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се гарантира 
осъществяването и експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
включително съоръжения на регионални 
партньори; интегриране на национални 
научноизследователски инфраструктури 
и достъп до тях; и разработването, 
внедряването и експлоатацията на 
електронни инфраструктури.

Целите са да се гарантира 
подготовката, изграждането, 
осъществяването и експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
включително съоръжения на регионални 
партньори; интегриране на национални 
научноизследователски инфраструктури 
и достъп до тях, така че европейските 
учени да могат да ги използват, 
независимо от местонахождението 
им, за извършване на научни 
изследвания на най-високо равнище; и 
разработването, внедряването и 
експлоатацията на електронни 
инфраструктури, когато е налице 
значителна добавена стойност за 
намесата на Съюза.

Or. en

Изменение 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се гарантира 
осъществяването и експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
включително съоръжения на регионални 
партньори; интегриране на национални 
научноизследователски инфраструктури 
и достъп до тях; и разработването, 
внедряването и експлоатацията на 
електронни инфраструктури.

Целите са да се гарантира 
осъществяването и експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
включително съоръжения на регионални 
партньори; интегриране на национални 
научноизследователски инфраструктури 
от общоевропейски и регионален 
интерес и достъп до тях и 
разработването, внедряването и 
експлоатацията на електронни 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 970
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се гарантира 
осъществяването и експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
включително съоръжения на регионални 
партньори; интегриране на национални 
научноизследователски инфраструктури 
и достъп до тях; и разработването, 
внедряването и експлоатацията на 
електронни инфраструктури.

Целите са да се гарантира подбора, 
осъществяването и експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
съгласно пътната карта на ESFRI, както 
и на други научноизследователски 
инфраструктури на световно равнище, 
включително отлични съоръжения на 
регионални партньори; подкрепа за 
функциониране с открит достъп на 
равнище на ЕС на най-значимите и 
висококачествени национални 
научноизследователски 
инфраструктури; тяхното 
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интегриране в разпределените 
инфраструктури на равнище на ЕС; и 
разработването, внедряването и 
експлоатацията на електронни 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 971
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква б) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Повишаване на иновационния 
потенциал и човешкия капитал на 
научноизследователските 
инфраструктури

б) Повишаване на иновационния 
потенциал на научноизследователските 
инфраструктури от значение за ЕС и 
човешкия им капитал чрез 
гарантиране на подкрепа на основата 
на високи постижения и 
общоевропейско значение.

Or. en

Изменение 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се насърчи въвеждането 
най-напред в научноизследователски 
инфраструктури на нови технологии, да 
се подпомогнат партньорствата за 
НИРД с промишления сектор, да се 
улесни промишленото използване на 
научноизследователските 
инфраструктури и да се стимулира 
създаването на иновационни клъстери. 
Дейността следва да подкрепя и 

Целите са да се насърчи въвеждането 
най-напред в научноизследователски 
инфраструктури на нови технологии, да 
се подпомогнат партньорствата за 
НИРД с промишления сектор, да се 
улесни промишленото използване на 
научноизследователските 
инфраструктури и да се стимулира 
създаването на иновационни клъстери. 
Дейността следва да подкрепя и 
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обучението и/или обмена на персонал 
по управлението и експлоатацията на 
научноизследователски 
инфраструктури.

обучението и/или обмена на персонал 
по управлението и експлоатацията на 
научноизследователски 
инфраструктури. Насърчава се 
взаимодействието и съгласуваността 
с действията по „Мария Склодовска -
Кюри“ и общностите за знания и 
иновации на EIT.

Or. en

Изменение 973
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите са да се насърчи въвеждането 
най-напред в научноизследователски 
инфраструктури на нови технологии, да 
се подпомогнат партньорствата за 
НИРД с промишления сектор, да се 
улесни промишленото използване на 
научноизследователските 
инфраструктури и да се стимулира 
създаването на иновационни клъстери. 
Дейността следва да подкрепя и 
обучението и/или обмена на персонал 
по управлението и експлоатацията на 
научноизследователски 
инфраструктури.

Целите са да се насърчи въвеждането 
най-напред в научноизследователски 
инфраструктури на нови авангардни 
технологии, да се подпомогнат 
партньорствата за НИРД с 
промишления сектор, да се улесни 
промишленото използване на 
научноизследователските 
инфраструктури и да се стимулира 
приноса им за създаването на 
иновационни клъстери. Дейността 
следва да подкрепя и обучението и/или 
обмена на персонал по управлението и 
експлоатацията на 
научноизследователски инфраструктури 
на международно равнище.

Or. en

Изменение 974
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква в) – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Укрепване на европейската политика 
относно научноизследователската 
инфраструктура и международното 
сътрудничество

в) Укрепване на европейската политика 
относно научноизследователската 
инфраструктура и международното 
сътрудничество, включително чрез 
въвеждането на независими 
партньорски оценки на високо 
равнище и въвеждането на 
приоритети.

Or. en

Изменение 975
Alyn Smith

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подкрепят партньорства 
между съответните създатели на 
политики и органи за финансиране, да 
се картографират и следят 
инструментите за вземане на решения, 
както и дейност за международно 
сътрудничество.

Целта е да се подкрепят партньорства 
между съответните създатели на 
политики и органи за финансиране, да 
се картографират и следят 
инструментите за вземане на решения, 
както и дейност за международно 
сътрудничество. Европейските 
научноизследователски 
инфраструктури получават подкрепа 
за своите дейности по линия на 
международните отношения и 
участват в обсъждания в процеса на 
подготовка на европейската 
стратегия относно международното 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания.

Or. en

Изменение 976
Patrizia Toia
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подкрепят партньорства 
между съответните създатели на 
политики и органи за финансиране, да 
се картографират и следят 
инструментите за вземане на решения, 
както и дейност за международно 
сътрудничество.

Целта е да се подкрепят партньорства 
между съответните създатели на 
политики и органи за финансиране, да 
се картографират и следят 
инструментите и да се прилагат 
независими оценки на високо равнище
и вземане на решения на основата на 
високи постижения.

Or. en

Изменение 977
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4 – подточка 4.3 – буква в) – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните и регионалните 
фондове следва да бъдат използвани в 
пълна степен за подкрепа на 
изграждането на капацитет в 
научноизследователската 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 978
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. НАУКАТА ЗА И С ОБЩЕСТВОТО 
КЪМ ОТГОВОРНИ НАУЧНИ 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
4б. 1 Конкретна цел
Конкретната цел е да се изгради 
ефективно сътрудничество между 
науката и обществото, да се наемат 
нови таланти в науката и да се 
съчетаят високите научни 
постижения със социално съзнание и 
отговорност.
Бързият напредък в съвременните 
научни изследвания и иновации 
доведоха до повдигане на важни 
етични, правни и социални въпроси, 
които изискват подобрени 
отношения и ангажимент между 
науката и обществото.
Намирането на правилните отговори 
на предизвикателствата, пред които 
е изправена Европа, изисква 
участието на колкото е възможно 
повече различни участници в процеса 
на научните изследвания и 
иновациите. По традиция 
взаимодействието между науката и 
обществото беше ограничена до 
едностранен, отгоре-надолу, 
трансфер на знания от експерти към 
гражданите. Постигането на 
напредък по пътя към отворено, 
ефективно и демократично 
общество, основано на знанието, 
изисква промяна към двупосочен 
диалог и активно сътрудничество в 
по-голяма степен, отвъд 
традиционното научно образование 
или актуалното виждане за 
гражданите като обикновени 
потребители на резултатите от 
научните изследвания. Тази 
диалогична връзка и активно 
сътрудничество несъмнено ще 
позволят на науката и иновациите да 
действат по-отговорно.
Съюзът се нуждае от всички свои 
таланти, за да повиши 
конкурентното си предимство в
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глобалната икономика. Творците са 
навсякъде. Освен това, за да задоволи 
необходимостта от 1 млн. нетни 
допълнителни изследователи, които 
са необходими в Европа до 2020  г. за 
постигане на целта за интензивност 
на НИРД от 3 % от БВП, Съюзът се 
нуждае от своите млади хора, които 
да преследват кариера в областта на 
науката, и от разнообразна и 
балансирана по пол работна сила.
И все пак става все по-трудно да се 
привлече по-висок дял от младите 
хора към науката и технологиите и в 
Европа съществува нарастващо
безпокойство, че много талантливи 
млади хора не избират кариера в тези 
области. Освен това е необходимо 
също така да се гарантира, че хората, 
които са поели по пътя на научна или 
технологична кариера, могат да 
запазят своя ентусиазъм и 
мотивация и имат възможности за 
лично развитие, без да се налага да се 
откажат от своите дисциплини.
Също така съществува явно 
неравновесие между половете в 
областта на науката. Ако Европа 
иска да гарантира, че финансира 
ефективна и ефикасна програма за 
научни изследвания и иновации, 
трябва да се обърне специално 
внимание на по-слабото 
представителство на жените в 
науката и липсата на зачитане на 
различията между половете в 
научните изследвания и иновациите.
4б. 2 Обосновка и добавена стойност 
за Съюза
Подобряването на сътрудничеството 
между науката и обществото с цел 
разширяване на социалната и 
политическата подкрепа за науката и 
технологиите във всички държави 
членки е въпрос с все по-голямо 
значение, който настоящата 
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икономическа криза значително 
изостри: в демократичните 
общества, приоритетът на 
публичните инвестиции в науката 
изисква широка социална и 
политическа подкрепяща среда, която 
споделя ценностите на науката, 
запозната е с научните процеси и е в 
състояние да признае приноса им към 
познанието, обществото и 
икономическия напредък. 
Предпоставките за доверие не могат 
да бъдат постигнати чрез модел, 
използващ подхода отгоре надолу.
Това може да бъде постигнато само, 
ако се осъществи ползотворен и 
богат диалог и активно 
сътрудничество между науката и 
обществото, които ще гарантират 
по-отговорна наука и ще позволят 
развитието на по-подходящи за 
гражданите политики. Европа 
представлява една разнообразна 
„естествена лаборатория“, а 
различните виждания, които се 
появяват из целия континент, 
предоставят добавена стойност, 
която увеличава значението на 
диалога между различните 
участници.
Освен това насърчаването по такъв 
интерактивен начин на научна 
култура в Европа ще засили 
демократичните и хуманистичните 
ценности и ще помогне за повишаване 
на интереса към науката и 
технологиите. Доброто състояние на 
европейската научна и технологична 
система зависи от нейния капацитет 
за привличане на таланти и идеи 
отвсякъде, където е възможно. 
4б.3 Общи насоки за дейностите
Мерките следва да целят 
привличането на нови таланти към 
изучаването на науки и технологии в 
европейските общества и 
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преодоляването на 
неравнопоставеността между 
половете сред човешките ресурси, 
работещи в областта на научните 
изследвания в Съюза. Ще бъде 
оказвана подкрепа също за 
увеличаването на способността ни да 
внедряваме научните и 
технологичните знания и методи в 
процесите на вземане на решения, за 
развитието на механизми, 
позволяващи разширяването и 
задълбочаването на социалната 
оценка на възможностите, които 
допринасят за това да не остават 
неоспорени популистки и антинаучни 
движения, както и за гарантирането, 
че етичните и социалните ценности 
се възприемат в целия процес на 
иновации.
Дейностите са насочени към:
a) подкрепа за обществената 
ангажираност в научните 
изследвания и иновациите и 
насърчаване на 
трансдисциплинарните научни 
изследвания и иновации, по-специално 
участието на гражданите в научните 
изследвания и иновации;
б) насърчаване на равенството между 
мъжете и жените чрез подкрепа на 
промени в организацията на 
научноизследователските 
институции и в разработването на 
научноизследователските програми. 
Това обхваща различните му 
измерения, като се отнася в 
частност до: гарантиране на 
равенство в изследователските 
кариери и включване на свързаното с 
пола измерение в 
научноизследователското и 
иновационно съдържание;
в) изграждане на научно грамотни 
граждани чрез формално и 
неформално научно образование и 
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разпространяване на дейности на 
научна основа, основно в научните 
центрове и музеите, като 
първостепенна потребност за 
развитието на бъдещото общество и 
основа за съвместно съществуване в 
условията на демокрация; превръщане 
на научните и технологичните 
кариери в привлекателни за младите 
студенти и насърчаване на устойчиво 
взаимодействие между училищата, 
научноизследователските 
институти, промишлеността и 
организациите на гражданското 
общество;
г) насърчаване на Етична рамка в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, базирана на основните 
етични принципи, включително тези, 
отразени в Хартата на основните 
права, както и всички съответни 
законодателни актове и конвенции на 
Съюза.
д) насърчаване на свободния достъп до 
научните достижения (по-специално 
публикации и данни) с цел 
гарантиране на прозрачност и
доверие между участниците, 
повишаване на високите научни 
постижения и икономическата 
конкурентоспособност;
е) изготвяне на рамка за управление за 
сериозни научноизследователски 
дейности и иновации, която 
поощрява социалните участници 
(изследователи, гражданско 
общество, промишленост, лица, 
отговорни за изготвянето на 
политики) да работят съвместно 
през целия процес на научни 
изследвания и иновации с цел по-
доброто му съгласуване, както и това 
на резултатите и въздействията му с 
очакванията, потребностите и 
ценностите на обществото.
ж) подобряване на знанията относно 
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научните съобщения с оглед 
подобряване на качеството и 
ефективността на 
взаимодействията между учените, 
традиционните средства за 
информация и обществеността, 
наблюдение как гражданите 
възприемат науката.

Or. en

Изменение 979
Edit Herczog

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА 
ВИСОКИТЕ НАУЧНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ 
НА УЧАСТИЕТО
4a.3 Общи насоки за действие
м) подкрепя участието на 
допълнителни партньори, 
разположени в страни, които още не 
присъстват в създадения консорциум, 
в текущи проекти с цел повишаване 
нивото на експертни знания, 
разширяване на обхвата и ускоряване 
на напредъка.

Or. en

Изменение 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 4а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА 
ВИСОКИТЕ НАУЧНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ 
НА УЧАСТИЕТО
Общи насоки за действие
подкрепя участието на допълнителни 
партньори, разположени в страни, 
които още не присъстват в 
създадените консорциуми.

Or. en

Изменение 981
Philippe Lamberts

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се изградят и 
поддържат водещи позиции при 
базовите технологии, космическите 
изследвания и иновациите, които са в 
основата на конкурентоспособността на 
редица съществуващи и 
нововъзникващи отрасли и сектори.

Конкретната цел е да се изградят и 
поддържат водещи позиции чрез научни 
изследвания и иновации при базовите 
технологии, които са в основата на 
конкурентоспособността на редица 
съществуващи и нововъзникващи 
отрасли и сектори.

Or. en

Изменение 982
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Световната бизнес среда бързо се Световната бизнес среда бързо се 
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променя и целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
пораждат предизвикателства и 
възможности за европейската 
промишленост. Европа трябва да ускори 
иновационния процес на 
оползотворяване на придобитото знание 
за усъвършенстване на съществуващи
продукти, услуги и пазари; и за 
създаване на нови такива. Иновациите 
следва да се използват не само 
технологично, а възможно най-широко, 
като се обхванат и стопански, 
организационни и социални аспекти.

променя и целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
пораждат предизвикателства и 
възможности за европейската 
промишленост. Европа трябва да ускори 
иновационния процес на 
оползотворяване на придобитото знание 
за усъвършенстване на качеството и 
устойчивостта на съществуващите 
продукти, услуги и пазари; и за 
създаване на нови такива. Иновациите 
следва да се използват не само 
технологично, а възможно най-широко, 
като се обхванат и стопански, 
организационни и социални аспекти.

Or. en

Изменение 983
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Световната бизнес среда бързо се 
променя и целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
пораждат предизвикателства и 
възможности за европейската 
промишленост. Европа трябва да ускори 
иновационния процес на 
оползотворяване на придобитото знание 
за усъвършенстване на съществуващи 
продукти, услуги и пазари; и за 
създаване на нови такива. Иновациите 
следва да се използват не само 
технологично, а възможно най-широко, 
като се обхванат и стопански, 
организационни и социални аспекти.

Световната бизнес среда бързо се 
променя и целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
пораждат предизвикателства и 
възможности за европейската 
промишленост. Европа трябва да ускори 
иновационния процес на
оползотворяване на придобитото знание 
за усъвършенстване на съществуващи 
продукти, услуги и пазари; и за 
създаване на нови такива. Иновациите 
следва да се използват не само 
технологично, а възможно най-широко, 
като се обхванат и стопански, 
организационни и социални аспекти, 
както и аспекти на сигурността.

Or. en



PE492.761v01-00 160/190 AM\907534BG.doc

BG

Изменение 984
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За запазване на челни позиции в 
световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите; 
авангардните материали; 
биотехнологията; усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка; и космическите технологии.

За запазване на челни позиции в 
световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите; 
авангардните материали; Технологиите 
за възобновяема енергия и
биотехнологията; усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка; и космическите технологии.

Or. en

Обосновка

ЕС е люлката на иновациите в областта на възобновяемата енергия и европейския 
промишлен сектор на възобновяемите енергийни източници предоставя нарастващ 
брой работни места, значителни и увеличаващи се възможности за износ и 
продължава да е водещ в света. За да може Европа да запази стартовото си 
предимство и световно лидерство в тази област, е необходимо ЕС да поддържа 
скоростта на научноизследователската и развойната дейност в подкрепа на своя 
промишлен сектор на възобновяемите енергийни източници. 

Изменение 985
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За запазване на челни позиции в За запазване на челни позиции в 
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световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите; 
авангардните материали; 
биотехнологията; усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка; и космическите технологии.

световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите; 
квантови технологии: авангардните 
материали; биотехнологията; 
усъвършенстваните технологии за 
производство и преработка; и 
космическите технологии.

Or. en

Изменение 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За запазване на челни позиции в 
световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите; 
авангардните материали; 
биотехнологията; усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка; и космическите технологии.

За запазване на челни позиции в 
световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите; 
авангардните материали; 
биотехнологията; водни технологии; 
усъвършенстваните технологии за 
производство и преработка; и 
космическите технологии.

Or. en

Изменение 987
Angelika Niebler
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За запазване на челни позиции в 
световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите; 
авангардните материали; 
биотехнологията; усъвършенстваните 
технологии за производство и 
преработка; и космическите технологии.

За запазване на челни позиции в 
световната надпревара със силна 
технологична база и мощен промишлен 
капацитет са необходими стратегически 
инвестиции в научноизследователска и
развойна дейност, валидиране и 
пилотни проекти в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ); нанотехнологиите;
квантова оптика; авангардните 
материали; биотехнологията; 
усъвършенстваните технологии за 
производство и преработка; роботика;
и космическите технологии.

Or. de

Изменение 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепването на производителността и 
иновационния капацитет на Европа, 
както и за осигуряване на напреднала, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска икономика, водещи позиции 
в световен мащаб във 
високотехнологичните сектори и 
способност за намиране на ефективни 
решения за обществените 
предизвикателства. Повсеместният 
характер на тези дейности може да 
доведе до по-нататъшен напредък чрез 
допълнителни изобретения и 

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепването на производителността и 
иновационния капацитет на Европа, 
както и за осигуряване на напреднала, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска икономика, водещи позиции 
в световен мащаб във 
високотехнологичните сектори и 
способност за намиране на ефективни 
решения за обществените 
предизвикателства. Повсеместният 
характер на тези дейности може да 
доведе до по-нататъшен напредък чрез 
допълнителни изобретения и 
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приложения, осигуряващи по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
посочените технологии отколкото в 
която и да е друга област.

приложения, осигуряващи по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
посочените технологии отколкото в 
която и да е друга област. Развитието 
на допълнителни пилотни или 
съпътстващи предприятия в 
резултат на научноизследователски 
проекти се подкрепя посредством 
гъвкави инструменти като открити 
покани за подаване на предложения.

Or. en

Изменение 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепването на производителността и 
иновационния капацитет на Европа, 
както и за осигуряване на напреднала, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска икономика, водещи позиции 
в световен мащаб във 
високотехнологичните сектори и 
способност за намиране на ефективни 
решения за обществените 
предизвикателства. Повсеместният 
характер на тези дейности може да 
доведе до по-нататъшен напредък чрез 
допълнителни изобретения и 
приложения, осигуряващи по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
посочените технологии отколкото в 
която и да е друга област.

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепването на производителността и 
иновационния капацитет на Европа, 
както и за осигуряване на напреднала, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска икономика, водещи позиции 
в световен мащаб във 
високотехнологичните сектори и 
способност за намиране на ефективни 
решения за обществените 
предизвикателства. Повсеместният 
характер на тези дейности може да
доведе до по-нататъшен напредък чрез 
допълнителни изобретения и 
приложения, осигуряващи по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
посочените технологии отколкото в 
която и да е друга област. Развитието 
на съпътстващи предприятия в 
резултат на научноизследователски 
проекти се подкрепя посредством 
гъвкави инструменти като открити 
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покани за подаване на предложения.

Or. en

Изменение 990
Philippe Lamberts

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепването на производителността и 
иновационния капацитет на Европа, 
както и за осигуряване на напреднала, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска икономика, водещи позиции 
в световен мащаб във 
високотехнологичните сектори и 
способност за намиране на ефективни 
решения за обществените 
предизвикателства. Повсеместният 
характер на тези дейности може да 
доведе до по-нататъшен напредък чрез 
допълнителни изобретения и 
приложения, осигуряващи по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
посочените технологии отколкото в 
която и да е друга област.

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепването на производителността и 
иновационния капацитет на Европа, 
както и за осигуряване на напреднала, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска икономика, водещи позиции 
в световен мащаб във 
високотехнологичните сектори и 
способност за намиране на ефективни и 
устойчиви решения за обществените 
предизвикателства. Повсеместният 
характер на тези дейности може да 
доведе до по-нататъшен напредък чрез 
допълнителни изобретения и 
приложения, осигуряващи по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
посочените технологии отколкото в 
която и да е друга област.

Or. en

Изменение 991
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези дейности ще допринесат за Тези дейности ще допринесат за 
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постигане целите на водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“ — „Съюз за иновации”, „Европа 
за ефективно използване на ресурсите”, 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията” и „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа”, 
както и на целите на политиката на 
Съюза по отношение на космическото 
пространство.

постигане целите на водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“ — „Съюз за иновации“, „Европа 
за ефективно използване на ресурсите“, 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“, както и на стратегията за 
сигурност на Европейския съюз и 
целите на политиката на Съюза по 
отношение на космическото 
пространство 

Or. en

Изменение 992
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени от промишлени предприятия 
заедно с научноизследователската 
общност и ориентирани до голяма 
степен към привличането на инвестиции 
от частния сектор.

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени заедно с промишлени 
предприятия, научноизследователската 
общност и други заинтересовани
организации като организации на 
гражданското общество; дейностите 
ще целят не само посрещането на 
общите нужди и интереси в 
конкретния сектор, но и подкрепа за 
провеждане на целите на 
политиките в тези конкретни 
сектори; дейностите ще бъдат
ориентирани до голяма степен към 
привличането на инвестиции от частния 
сектор.

Or. en
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Изменение 993
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени от промишлени предприятия 
заедно с научноизследователската 
общност и ориентирани до голяма 
степен към привличането на инвестиции 
от частния сектор.

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени от промишлени предприятия 
заедно с научноизследователската 
общност и европейските 
технологични платформи и 
ориентирани до голяма степен към 
привличането на инвестиции от частния 
сектор.

Or. en

Изменение 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени от промишлени предприятия 
заедно с научноизследователската 
общност и ориентирани до голяма 
степен към привличането на инвестиции 
от частния сектор.

Дейностите по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
ще се основават главно на програми за 
научни изследвания и иновации, 
изготвени от промишлени предприятия
и МСП заедно с 
научноизследователската общност и 
ориентирани до голяма степен към 
привличането на инвестиции и 
иновации от частния сектор.

Or. en
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Изменение 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Внедряването на базови технологии в 
решения за справяне с обществени 
предизвикателства се подпомага в 
рамките на дейностите по съответните 
предизвикателства. Несвързаните с 
обществени предизвикателства 
приложения на базови технологии, 
които са важни за укрепване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, се 
подпомагат по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“.

Внедряването на базови технологии в 
решения за справяне с обществени 
предизвикателства се подпомага в 
рамките на дейностите по съответните 
предизвикателства. Несвързаните с 
обществени предизвикателства 
приложения на базови технологии, 
които са важни за укрепване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, се 
подпомагат по „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“.
С цел ефективното прилагане на 
ключови базови технологии и 
информационни и комуникационни 
технологии в приоритета 
„Обществени предизвикателства“ 
трябва да бъде създаден механизъм за 
координация.

Or. en

Изменение 996
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни и 
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широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на 
прототипи и валидиране на 
продукти, произведени от пилотни 
линии. Дейностите са предназначени за 
повишаване на промишлената 
конкурентоспособност чрез 
стимулиране на промишлеността и
особено на МСП да инвестират повече 
в научни изследвания и иновации.

иновативни дейности в предпазарен и 
предконкурентен етап. Целта на 
финансирането е по-скоро 
преодоляването на общите 
технологични бариери, отколкото 
избора на победители или 
финансирането на определени 
производствени линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността 
да подобрява най-вече ресурсната и 
енергийната си ефективност, да 
увеличава инвестициите в научни 
изследвания и иновации. Дейностите 
подкрепят особено МСП да получат 
по-добър достъп до дейности по
научни изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 



AM\907534BG.doc 169/190 PE492.761v01-00

BG

научни изследвания и иновации. научни изследвания и иновации.
Преките последващи проектите 
дейности като пилотно въвеждане, 
демонстрация и прилагане се 
подкрепят посредством гъвкави 
инструменти като отворени покани 
за предложения.

Or. en

Изменение 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.
Преките последващи проектите 
дейности като пилотно въвеждане, 
демонстрация и прилагане се 
подкрепят посредством гъвкави 
инструменти като отворени покани 
за предложения.

Or. en
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Изменение 999
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
стандартизация, изпитвателни 
платформи и „живи лаборатории“, 
изготвяне на прототипи и валидиране на 
продукти, произведени от пилотни
линии. Дейностите са предназначени за 
повишаване на промишлената 
конкурентоспособност чрез 
стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
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демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

демонстрационни дейности, 
иновационни проекти с малък и 
среден мащаб, които да проправят 
пътя на едромащабни проекти, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

Значително внимание ще бъде 



PE492.761v01-00 172/190 AM\907534BG.doc

BG

отделено на проектите с малък и 
среден мащаб.

Or. en

Изменение 1002
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.

Подходът включва както програмно 
ориентирани дейности, така и по-
отворено пространство, в което 
кандидатите да предлагат новаторски 
проекти и революционни решения. 
Ударението се поставя върху 
научноизследователски, развойни, 
широкомащабни пилотни и 
демонстрационни дейности, 
изпитвателни платформи и „живи 
лаборатории“, изготвяне на прототипи и 
валидиране на продукти, произведени 
от пилотни линии. Дейностите са 
предназначени за повишаване на 
промишлената конкурентоспособност 
чрез стимулиране на промишлеността и 
особено на МСП да инвестират повече в 
научни изследвания и иновации.
Значително внимание ще бъде 
отделено на проектите с малък и 
среден мащаб.

Or. en

Изменение 1003
Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
квантовата технология, 
биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. Тези 
технологии с междудисциплинарен 
характер, за които са необходими много 
знания и големи инвестиции, намират 
приложение в най-разнообразни 
сектори, като предоставят основата за 
значително конкурентно предимство на 
европейската промишленост Един 
интегриран подход, спомагащ за 
съчетаването, конвергенцията и ефекта 
на взаимно обогатяване на КБТ в 
различни цикли на иновации и 
създаване на добавена стойност, може 
да даде многообещаващи резултати от 
научните изследвания и да разкрие 
възможности за нови промишлени 
технологии, продукти, услуги и 
принципно нови приложения (например
в космическото пространство, 
транспорта, околната среда, 
здравеопазването и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 
КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en
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Изменение 1004
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ):като такива са определени микро-
и наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, екологичните 
иновации, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
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фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en

Изменение 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, водните технологии,
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
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гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en

Изменение 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ):като такива са определени микро-
и наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи22. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
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приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването, селското 
стопанство и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 
КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно
специализиране.

Or. en

Изменение 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
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иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването, селското 
стопанство и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 
КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en

Изменение 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
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разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването, селското 
стопанство и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 
КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en

Обосновка

Съществува огромен потенциал в прилагането на ключови и междусекторни 
технологии в селското стопанство.

Изменение 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването, селското 
стопанство и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 
КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en
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Обосновка

Съществува огромен потенциал в прилагането на ключови и междусекторни 
технологии в селското стопанство, най-вече чрез производствените селскостопански 
предприятия, които играят основна роля в насърчаването на 
конкурентоспособността на европейското селско стопанство.

Изменение 1010
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 
стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от 
научните изследвания и да разкрие 
възможности за нови промишлени 
технологии, продукти, услуги и 
принципно нови приложения (например 
в космическото пространство, 
транспорта, околната среда, 
здравеопазването и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, както на 
научните (по-специално 
математически), така и на 
технологичните изследвания, като 
предоставят основата за значително 
конкурентно предимство на 
европейската промишленост Един 
интегриран подход, спомагащ за 
съчетаването, конвергенцията и ефекта 
на взаимно обогатяване на КБТ в 
различни цикли на иновации и 
създаване на добавена стойност, може 
да даде многообещаващи резултати от 
теоретичните и приложни научни 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
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КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. en

Изменение 1011
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася в 
голяма степен за ключовите базови 
технологии (КБТ): като такива са 
определени микро- и 
наноелектрониката, фотониката, 
нанотехнологията, биотехнологията, 
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. Тези технологии с 
междудисциплинарен характер, за които 
са необходими много знания и големи 
инвестиции, намират приложение в най-
разнообразни сектори, като предоставят 
основата за значително конкурентно 
предимство на европейската 
промишленост Един интегриран подход, 
спомагащ за съчетаването, 
конвергенцията и ефекта на взаимно 
обогатяване на КБТ в различни цикли на 
иновации и създаване на добавена 

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, роботиката, 
нанотехнологията, квантовата 
оптика, биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. Тези 
технологии с междудисциплинарен 
характер, за които са необходими много 
знания и големи инвестиции, намират 
приложение в най-разнообразни 
сектори, като предоставят основата за 
значително конкурентно предимство на 
европейската промишленост Един 
интегриран подход, спомагащ за 
съчетаването, конвергенцията и ефекта 
на взаимно обогатяване на КБТ в 
различни цикли на иновации и 
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стойност, може да даде 
многообещаващи резултати от научните 
изследвания и да разкрие възможности 
за нови промишлени технологии, 
продукти, услуги и принципно нови 
приложения (например в космическото 
пространство, транспорта, околната 
среда, здравеопазването и т.н.). Поради 
това многобройните взаимодействия 
между КБТ и останалите базови 
технологии ще бъдат оползотворявани 
гъвкаво като важен източник на 
иновации. Това ще допълни подкрепата 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

създаване на добавена стойност, може 
да даде многообещаващи резултати от 
научните изследвания и да разкрие 
възможности за нови промишлени 
технологии, продукти, услуги и 
принципно нови приложения (например 
в космическото пространство, 
транспорта, околната среда, 
здравеопазването и т.н.). Поради това 
многобройните взаимодействия между 
КБТ и останалите базови технологии ще 
бъдат оползотворявани гъвкаво като 
важен източник на иновации. Това ще 
допълни подкрепата за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на КБТ, която 
може да бъде предоставена чрез 
национални или регионални органи от 
фондовете на политиката на сближаване 
в рамките на стратегии за интелигентно 
специализиране.

Or. de

Изменение 1012
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства. 
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи 
различни гледни точки. В някои случаи 

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства. 
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи 
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това ще изисква и действия, които са 
съвместно финансирани по линия на 
базовите и промишлените 
технологии, от една страна, и на 
обществените предизвикателства —
от друга. Това ще включва съвместно 
финансиране за публично-частни 
партньорства, насочени към 
разработване на технологии и 
тяхното прилагане в отговор на
обществени предизвикателства.

различни гледни точки.

Or. en

Обосновка

Размиването на границите между стълбовете и бюджета чрез съфинансирането на 
публично-частни партньорства както по „Обществени предизвикателства“, така и 
по „Водещи позиции в промишлеността“ не е приемливо. В действителност тези 
публично-частни партньорства могат да погълнат значителна част от средствата.

Изменение 1013
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства. 
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи 
различни гледни точки. В някои случаи 
това ще изисква и действия, които са 
съвместно финансирани по линия на 
базовите и промишлените технологии, 
от една страна, и на обществените 

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства. 
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи 
различни гледни точки, в това число и 
гражданското общество. В някои 
случаи това ще изисква и действия, 
които са съвместно финансирани по 
линия на базовите и промишлените 
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предизвикателства — от друга. Това ще 
включва съвместно финансиране за 
публично-частни партньорства, 
насочени към разработване на 
технологии и тяхното прилагане в 
отговор на обществени 
предизвикателства.

технологии, от една страна, и на 
обществените предизвикателства — от 
друга. Това ще включва съвместно 
финансиране за публично-частни 
партньорства и за партньорства с 
организации на гражданското 
общество, насочени към разработване 
на технологии и иновации и тяхното 
прилагане в отговор на обществени 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 1014
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства. 
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи 
различни гледни точки. В някои случаи 
това ще изисква и действия, които са 
съвместно финансирани по линия на 
базовите и промишлените технологии, 
от една страна, и на обществените 
предизвикателства — от друга. Това ще 
включва съвместно финансиране за 
публично-частни партньорства, 
насочени към разработване на 
технологии и тяхното прилагане в 
отговор на обществени 
предизвикателства.

За всички базови и промишлени 
технологии, включително КБТ, основна 
цел ще бъде да се спомогне за 
взаимодействия на технологиите 
помежду им и с приложенията във 
връзка с обществени предизвикателства. 
Това трябва изцяло да се има предвид 
при разработването и изпълнението на 
програми и приоритети. Това изисква в 
процеса на определяне и изпълнение на 
приоритети изцяло да бъдат включени 
заинтересовани страни, представящи 
различни гледни точки. В някои случаи 
това ще изисква и действия, които са 
съвместно финансирани по линия на 
базовите и промишлените технологии, 
от една страна, и на обществените 
предизвикателства — от друга. Това ще 
включва съвместно финансиране за 
публично-частни партньорства и за 
партньорства с организации на 
гражданското общество, насочени 
към разработване на технологии и 
методи и тяхното прилагане в отговор 
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на обществени предизвикателства.

Or. en

Изменение 1015
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, а също така служи да осигури 
важната роля на Съюза на 
международната сцена. Космическите 
изследвания са в основата на всички 
дейности, предприемани в космическото 
пространство, но понастоящем те са 
разпокъсани в рамките на национални 
програми, осъществявани от някои 
държави-членки на Съюза. За 
космическите изследвания се изискват 
координация и инвестиции на съюзно 
равнище (вж. член 189 от ДФЕС), за да 
се запази конкурентното предимство, да 
се защити космическата 
инфраструктура на Съюза, като 
например „Галилео“, и да се подкрепя 
бъдещата роля на ЕС в космоса. Освен 
това иновативните услуги и приложения 
надолу по веригата за използване на 
получена в космоса информация 
представляват важен източник на 
растеж и нови работни места.

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, а също така служи да осигури 
важната роля на Съюза на 
международната сцена. Космическите 
изследвания са в основата на всички 
дейности, предприемани в космическото 
пространство, но понастоящем те са 
разпокъсани в рамките на национални 
програми, осъществявани от някои 
държави-членки на Съюза. За 
космическите изследвания се изискват 
координация и инвестиции на съюзно 
равнище (вж. член 189 от ДФЕС), за да 
се запази конкурентното предимство и 
да се подкрепя бъдещата роля на ЕС в 
космоса. Освен това иновативните 
услуги и приложения надолу по 
веригата за използване на получена в 
космоса информация могат да 
представляват важен източник на 
растеж и нови работни места.

Or. en
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Обосновка

„Хоризонт 2020“ не следва да финансира космическа инфраструктура, а само 
космически изследвания, включително разработването на сателитни навигационни 
приложения.

Изменение 1016
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, а също така служи да осигури 
важната роля на Съюза на 
международната сцена. Космическите 
изследвания са в основата на всички 
дейности, предприемани в космическото 
пространство, но понастоящем те са 
разпокъсани в рамките на национални 
програми, осъществявани от някои 
държави членки на Съюза. За 
космическите изследвания се изискват 
координация и инвестиции на съюзно 
равнище (вж. член 189 от ДФЕС), за да 
се запази конкурентното предимство, да 
се защити космическата инфраструктура 
на Съюза, като например „Галилео“, и 
да се подкрепя бъдещата роля на ЕС в 
космоса. Освен това иновативните 
услуги и приложения надолу по 
веригата за използване на получена в 
космоса информация представляват 
важен източник на растеж и нови 
работни места.

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, а също така служи да осигури 
важната роля на Съюза на 
международната сцена. Космическите 
изследвания са в основата на всички 
дейности, предприемани в космическото 
пространство. За космическите 
изследвания се изискват координация и 
инвестиции на съюзно равнище (вж. 
член 189 от ДФЕС), за да се запази 
конкурентното предимство, да се 
защити космическата инфраструктура 
на Съюза, като например „Галилео“, и 
да се подкрепя бъдещата роля на ЕС в 
космоса. Това се постига в тясно 
сътрудничество с националните 
космически агенции и Европейската 
космическа агенция. Освен това 
иновативните услуги и приложения 
надолу по веригата за използване на 
получена в космоса информация 
представляват важен източник на 
растеж и нови работни места, и 
тяхното развитие е значителна 
възможност за Съюза.
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Or. en

Обосновка

Следва да бъде предвидено сътрудничество с космическите агенции на държавите 
членки, когато това е подходящо.

Изменение 1017
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, а също така служи да осигури 
важната роля на Съюза на 
международната сцена. Космическите 
изследвания са в основата на всички 
дейности, предприемани в космическото 
пространство, но понастоящем те са 
разпокъсани в рамките на национални 
програми, осъществявани от някои 
държави членки на Съюза. За 
космическите изследвания се изискват 
координация и инвестиции на съюзно 
равнище (вж. член 189 от ДФЕС), за да 
се запази конкурентното предимство, да 
се защити космическата инфраструктура 
на Съюза, като например „Галилео“, и 
да се подкрепя бъдещата роля на ЕС в 
космоса. Освен това иновативните 
услуги и приложения надолу по 
веригата за използване на получена в 
космоса информация представляват 
важен източник на растеж и нови 
работни места.

Космическите изследвания 
представляват бързо разрастващ се 
сектор, който предоставя информация 
от жизнено важно значение в много 
отношения за съвременното общество, 
отговаря на негови основни 
потребности и на универсални научни 
въпроси, а също така служи да осигури 
важната роля на Съюза на 
международната сцена. Космическите 
изследвания са в основата на всички 
дейности, предприемани в космическото 
пространство, но понастоящем те са 
разпокъсани в рамките на национални 
програми, осъществявани от някои 
държави членки на Съюза. За 
космическите изследвания се изискват 
координация и инвестиции на съюзно 
равнище (вж. член 189 от ДФЕС), за да 
се запази конкурентното предимство, 
например във силно конкурентни 
сектори като телекомуникациите, да 
се защити космическата инфраструктура 
на Съюза, като например „Галилео“, и 
да се подкрепя бъдещата роля на ЕС във 
всички тези сектори от 
космическата индустрия, които са 
насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, пред които се 
изправят обществата на ЕС и/или 
създават значителен брой 



AM\907534BG.doc 189/190 PE492.761v01-00

BG

висококвалифицирани работни места 
в Европа. Освен това иновативните 
услуги и приложения надолу по 
веригата за използване на получена в 
космоса информация също 
представляват важен източник на 
растеж и нови работни места.

Or. fr

Изменение 1018
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа може да постигне нужната 
критична маса, водеща до пробиви, нови 
технологии и иновативни решения, чрез 
партньорства, групирания и мрежи, 
стандартизация и насърчаване на 
сътрудничеството между различни 
научни и технологични дисциплини и 
сектори със сходни потребности от 
научни изследвания и иновации.

Европа може да постигне нужната 
критична маса, водеща до пробиви, нови 
технологии и иновативни решения, чрез 
партньорства, групирания и мрежи, 
стандартизация и насърчаване на 
сътрудничеството между различни 
научни и технологични дисциплини и 
сектори със сходни потребности от 
научни изследвания и иновации.
Съвместните проекти са основна цел 
за финансиране в тази област.

Or. de

Изменение 1019
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработването и изпълнението на 
програми за научни изследвания и 
иновации чрез публично-частни 
партньорства, изграждането на 

Разработването и изпълнението на 
програми за научни изследвания и 
иновации чрез европейски 
технологични платформи и публично-
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ефективни връзки между 
промишлеността и академичните 
институции, привличането на 
допълнителни инвестиции, достъпът до 
рисково финансиране, стандартизацията 
и подкрепата за обществени поръчки за 
продукти в предпазарен стадий, както и 
за новаторски продукти и услуги —
всичко това са важни предпоставки за 
повишаване на 
конкурентоспособността.

частни партньорства, изграждането на 
ефективни връзки между 
промишлеността и академичните 
институции, привличането на 
допълнителни инвестиции, достъпът до 
рисково финансиране, стандартизацията 
и подкрепата за обществени поръчки за 
продукти в предпазарен стадий, както и 
за новаторски продукти и услуги —
всичко това са важни предпоставки за 
повишаване на 
конкурентоспособността.

Or. en

Изменение 1020
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничеството на съюзно равнище 
може да спомага и за нови 
възможности за търговия чрез 
разработването на европейски или 
международни стандарти за 
нововъзникващи продукти, услуги и 
технологии. Ще бъдат насърчавани 
дейности в подкрепа на 
стандартизацията, оперативната 
съвместимост и безопасността, както и 
предхождащи регулирането.

Сътрудничеството на съюзно равнище 
спомага и за нови възможности за 
търговия чрез разработването на 
европейски или международни 
стандарти за нововъзникващи продукти, 
услуги и технологии. Развитието на 
тези стандарти би създало 
положителен импулс, възникващ от 
консултации на всички 
заинтересовани участници от 
сектора, както от сферата на 
науката, така и на промишлеността.
Ще бъдат насърчавани дейности в 
подкрепа на стандартизацията, 
оперативната съвместимост и 
безопасността, както и предхождащи 
регулирането.

Or. fr


