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Изменение 109
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за 
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, за 
стимулирането на икономическия 
растеж и създаването на работни места 
в Европа и да отразява стратегическото 
виждане, залегнало в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 6 октомври 2010 г.
„Водеща инициатива на стратегията
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което Комисията се ангажира коренно 
да опрости достъпа на участниците.

(2) Рамковата програма
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за
създаването на благосъстояние за 
гражданите, икономическо развитие 
и устойчивост на околната среда,
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб и 
създаването на просперитет и работни 
места в Европа и да отразява 
стратегическото виждане, залегнало в 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 
6 октомври 2010 г. „Водеща инициатива 
на стратегията „Европа 2020“ Съюз за 
иновации“, в което Комисията се 
ангажира коренно да опрости достъпа 
на участниците.

Or. en

Изменение 110
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за 

(2) Рамковата програма
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за
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завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, за
стимулирането на икономическия 
растеж и създаването на работни места в 
Европа и да отразява стратегическото 
виждане, залегнало в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 6 октомври 2010 г.
„Водеща инициатива на стратегията
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което Комисията се ангажира коренно 
да опрости достъпа на участниците.

подобряването на благосъстоянието 
на гражданите, гарантирането на 
устойчивост в социалната и 
икономическата област и в областта 
на околната среда, както и за 
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, 
стимулирането на просперитета,
икономическия растеж и създаването на 
работни места в Европа и да отразява 
стратегическото виждане, залегнало в 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 
6 октомври 2010 г. „Водеща инициатива 
на стратегията „Европа 2020“ Съюз за 
иновации“, в което Комисията се 
ангажира коренно да опрости достъпа 
на участниците.

Or. es

Обосновка

Това въвежда редица цели, които следва да бъдат постигнати при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“, които са изцяло в съответствие с целите на стратегията 
„Европа 2020“.

Изменение 111
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за 
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, за 
стимулирането на икономическия 
растеж и създаването на работни места в 
Европа и да отразява стратегическото 
виждане, залегнало в съобщението на 

(2) Рамковата програма
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за
създаването на благосъстояние за 
гражданите, устойчивост в 
социалната и икономическата 
област и в областта на околната 
среда, завоюването на водещи позиции 
в промишлеността в световен мащаб, за 
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Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 6 октомври 2010 г. 
„Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което Комисията се ангажира коренно 
да опрости достъпа на участниците.

стимулирането на икономическия 
растеж и създаването на работни места в 
Европа и да отразява стратегическото 
виждане, залегнало в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 6 октомври 2010 г.
„Водеща инициатива на стратегията
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което Комисията се ангажира коренно 
да опрости достъпа на участниците.

Or. en

Изменение 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за 
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, за 
стимулирането на икономическия
растеж и създаването на работни места в 
Европа и да отразява стратегическото 
виждане, залегнало в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 6 октомври 2010 г. 
„Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което Комисията се ангажира коренно 
да опрости достъпа на участниците.

(2) Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ следва да се прилага 
така, че да допринесе пряко за 
завоюването на водещи позиции в 
промишлеността в световен мащаб, за 
стимулирането на устойчивия 
икономически растеж и създаването на 
работни места в Европа и да отразява 
стратегическото виждане, залегнало в 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 
6 октомври 2010 г. „Водеща инициатива 
на стратегията „Европа 2020“ Съюз за 
иновации“, в което Комисията се 
ангажира коренно да опрости достъпа 
на участниците.

Or. en
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Изменение 113
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „Хоризонт 2020“ следва да 
подпомага постигането и 
функционирането на Европейско 
научноизследователско пространство, в 
което изследователите, научните знания 
и технологиите се движат свободно, 
чрез укрепване на сътрудничеството 
между Съюза и държавите членки, по-
специално посредством прилагането на 
съгласуван набор от правила.

(3) „Хоризонт 2020“ следва да 
подпомага постигането и 
функционирането на Европейско 
научноизследователско пространство, в 
което изследователите, научните знания 
и технологиите се движат свободно, 
чрез укрепване на сътрудничеството 
както между Съюза и държавите 
членки, така и между самите 
държави членки, по-специално 
посредством прилагането на съгласуван 
набор от правила.

Or. en

Изменение 114
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Достъпността на заявления за 
патенти, стандарти, публикации или 
всички други инструменти за 
разпространение, също така в 
електронен формат, във връзка с 
резултати от проекти, финансирани 
от „Хоризонт 2020“, изисква 
предоставяне на достъпни формати 
за всички. Достъпните формати 
включват, без да се свеждат само до 
това, уголемени шрифтове, Брайлова 
азбука, лесен за четене текст, аудио-, 
видео- и електронни формати.

Or. en
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Обосновка

Лицата с увреждания следва да имат еднакъв достъп до заявления за патенти, 
стандарти, публикации или всички други инструменти за разпространение, също така 
в електронен формат, свързани с резултати от проекти, финансирани от 
„Хоризонт 2020“, особено когато става въпрос за публично финансиране.

Изменение 115
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „Хоризонт 2020“ следва да 
предостави финансиране с цел 
покриване на всички допълнителни 
разходи, свързани с включването на 
изследователи и участници с 
увреждания в проектите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“. 
Всички допълнителни разходи, 
свързани с увреждания, са допустими 
разходи. Тези разходи включват, без да
се свеждат само до това, устен 
превод на жестомимичен език, 
Брайлова азбука, транскрибиране на 
текст на живо, включително 
системи за бързо набиране на текст, 
осигуряване на индивидуална помощ и 
използване на достъпни сгради за 
мероприятия.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че изследователите и участниците с увреждания са в 
състояние да допринесат в пълна степен за изследователските проекти, финансирани 
в рамките на „Хоризонт 2020“, правилата за финансиране от ЕС следва да 
позволяват допълнителното финансиране да покрива всички разходи, свързани с 
увреждания, които се считат за разумни улеснения в политиката в областта на 
научните изследвания и изследователските програми.
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Изменение 116
Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Най-късно през 2017 г. Комисията 
следва да извърши междинна оценка 
на правилата за участие с оглед 
постигане на желаното опростяване 
на процедурите и увеличаване на 
участието в програмите. Тя следва да 
включва анализ на достъпа до 
финансиране на участници от всички 
региони и на МСП и балансирано 
участие на жени и мъже, като също 
така следва да бъде анализирана 
възможността за допълнително 
опростяване. По предложение на 
Комисията правилата за участие 
могат, по целесъобразност, да бъдат 
приспособени от законодателните 
органи веднъж по време на периода на 
изпълнение на „Хоризонт 2020“.

Or. de

Обосновка

Въздействието на радикалния подход на опростяване по отношение на правилата за 
участие изисква непрекъсната оценка с възможност за приспособяване от страна на 
законодателните органи.

Изменение 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се осигури съгласуваност с 
другите програми за финансиране от 

(5) За да се осигури съгласуваност с 
другите програми за финансиране от 
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Съюза, „Хоризонт 2020“ следва да се 
прилага в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ на Европейския парламент и 
на Съвета от […] г. относно 
финансовите правила, приложими за 
годишния бюджет на Съюза, и 
делегирания регламент на 
Комисията (ЕС) № X/X от […] г. за 
изменение на подробните правила за 
прилагането на Финансовия регламент.

Съюза, „Хоризонт 2020“ следва да се 
прилага в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ на Европейския парламент и 
на Съвета от […] г. относно 
финансовите правила, приложими за 
годишния бюджет на Съюза, и 
делегирания регламент на 
Комисията (ЕС) № X/X от […] г. за 
изменение на подробните правила за 
прилагането на Финансовия регламент.
При все това следва да се гарантира 
гъвкавост при приемането на 
конкретни правила, отчитащи 
естеството на 
научноизследователското 
пространство.

Or. en

Изменение 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван 
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 
„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван 
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 
„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 
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предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила. 
Същевременно следва да се гарантира 
гъвкавост при приемането на конкретни 
правила, когато това е оправдано поради 
специфичните нужди на съответните 
дейности.

предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила. 
Същевременно в изключителни случаи 
следва да се гарантира гъвкавост при 
приемането на конкретни правила, 
когато това е изрично оправдано поради 
специфичните нужди на съответните 
дейности и Комисията е дала своето 
съгласие. Това се прилага по-
специално, за да се насърчат 
дейностите, насърчаващи 
използването на възможности в 
сектори с кратки цикли на научни 
изследвания и иновации, да се улесни 
участието на МСП и да се опростят 
процедурите за дейностите, които 
пряко се базират на резултатите от 
финансирани изследвания.

Or. en

Обосновка

Важно е да се запази известна гъвкавост в обосновани случаи, така че правилата да 
не бъдат прекалено строги. Същевременно е важно да се ограничи използването само 
до изключителни случаи.

Изменение 119
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 
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технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 
„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 
предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила. 
Същевременно следва да се гарантира 
гъвкавост при приемането на конкретни 
правила, когато това е оправдано поради 
специфичните нужди на съответните 
дейности.

технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван 
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 
„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 
предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила. 
Същевременно следва да се гарантира 
гъвкавост при приемането на конкретни 
правила, когато това е оправдано поради 
специфичните нужди на съответните 
дейности и Комисията е дала своето 
съгласие, като е осигурила 
надлежното участие на 
законодателния орган на ЕС и 
държавите членки.

Or. en

Изменение 120
Romana Jordan

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, следва да бъдат съобразени 
със зачитането на основните права и 
съблюдаването на принципите, 
заложени по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Те следва да бъдат в съответствие с 

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, следва да бъдат съобразени 
със зачитането на основните права и 
съблюдаването на принципите, 
заложени по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Те следва да бъдат в съответствие с 
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правните задължения и етичните 
принципи, които включват избягването 
на всякакъв вид плагиатство.

правните задължения и етичните 
принципи, които включват избягването 
на всякакъв вид плагиатство. При 
научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 
от ДФЕС и да се намали 
използването на животни в научните 
изследвания и тестовете, като 
крайната цел е намирането на 
заместител на животните за 
лабораторни цели.

Or. sl

Изменение 121
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, следва да бъдат съобразени 
със зачитането на основните права и 
съблюдаването на принципите, 
заложени по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
Те следва да бъдат в съответствие с 
правните задължения и етичните 
принципи, които включват избягването 
на всякакъв вид плагиатство.

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, следва да бъдат съобразени 
със зачитането на основните права и 
съблюдаването на принципите, 
заложени по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
Те следва да бъдат в съответствие с 
правните задължения, етичните 
принципи, както и с принципите на 
интегритет на научните 
изследвания, които включват 
избягването на всякакъв вид
фабрикуване на данни и плагиатство.

Or. en

Изменение 122
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, следва да бъдат съобразени 
със зачитането на основните права и 
съблюдаването на принципите, 
заложени по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Те следва да бъдат в съответствие с 
правните задължения и етичните 
принципи, които включват избягването 
на всякакъв вид плагиатство.

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, са съобразени със зачитането 
на основните права и съблюдаването на 
принципите, заложени по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Те са в съответствие 
с правните задължения и етичните 
принципи, които включват избягването 
на всякакъв вид плагиатство.

Or. en

Обосновка

Използването на думата „следва“ не е достатъчно предвид важността на 
разпоредбата, тъй като изразът просто се отнася до възможност, а трябва ясно да 
се посочи задължение.

Изменение 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, следва да бъдат съобразени 
със зачитането на основните права и 
съблюдаването на принципите, 
заложени по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Те следва да бъдат в съответствие с 
правните задължения и етичните 
принципи, които включват избягването 
на всякакъв вид плагиатство.

(7) Дейностите, които попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент, са съобразени със зачитането 
на основните права и съблюдаването на 
принципите, заложени по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Те следва да бъдат в 
съответствие с правните задължения и 
етичните принципи, които включват 
избягването на всякакъв вид 
плагиатство.

Or. en
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Изменение 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Необходимо е да се отбележи 
значението на укрепването на 
принципа за равенство между 
половете при разработването, 
прилагането и изпълнението на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 125
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с целите на 
международното сътрудничество, 
определени в членове 180 и 186 от 
ДФЕС, следва да бъде поощрявано 
участието на юридически лица със 
седалища в трети държави и на 
международни организации. 
Прилагането на настоящите правила 
следва да бъде в съответствие с мерките, 
приети съгласно членове 75 и 215 от 
ДФЕС, както и с международното 
право. То следва също така надлежно да 
отчита условията за участие на 
европейски юридически лица в 
програмите на трети държави.

(8) В съответствие с целите на 
международното сътрудничество, 
определени в членове 180 и 186 от 
ДФЕС, следва да бъде поощрявано 
участието на юридически лица със 
седалища в трети държави и на 
международни организации. 
Прилагането на настоящите правила 
следва да бъде в съответствие с мерките, 
приети съгласно членове 75 и 215 от 
ДФЕС, както и с международното 
право. То следва също така надлежно да 
отчита условията за участие на 
европейски юридически лица в 
програмите на трети държави. Като се 
гарантира, че финансирането, 
предоставяно в рамките на 
„Хоризонт 2020“, не противоречи на 
основни ценности на ЕС и за да се 
насърчава съгласуваността с 
външната политика и политиката 
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на развитие на ЕС, се установяват 
специфични правила, приложими за 
трети държави, при разумно 
обосновани подозрения за нарушения 
на правата на човека, участие във 
въоръжени конфликти или в 
териториални конфликти.

Or. en

Изменение 126
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с целите на 
международното сътрудничество, 
определени в членове 180 и 186 от 
ДФЕС, следва да бъде поощрявано 
участието на юридически лица със 
седалища в трети държави и на 
международни организации. 
Прилагането на настоящите правила 
следва да бъде в съответствие с мерките, 
приети съгласно членове 75 и 215 от 
ДФЕС, както и с международното 
право. То следва също така надлежно да 
отчита условията за участие на 
европейски юридически лица в 
програмите на трети държави.

(8) В съответствие с целите на 
международното сътрудничество, 
определени в членове 180 и 186 от 
ДФЕС, следва да бъде поощрявано 
участието на юридически лица със 
седалища в трети държави и на 
международни организации. 
Прилагането на настоящите правила 
следва да бъде в съответствие с мерките, 
приети съгласно членове 75 и 215 от 
ДФЕС, както и с международното 
право. То следва също така надлежно да 
отчита условията за участие на 
европейски юридически лица в 
програмите на трети държави, както и 
условията, възникващи от правните 
рамки на участващите трети 
държави и международни 
организации.

Or. en

Изменение 127
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с целите на 
международното сътрудничество, 
определени в членове 180 и 186 от 
ДФЕС, следва да бъде поощрявано 
участието на юридически лица със 
седалища в трети държави и на 
международни организации. 
Прилагането на настоящите правила 
следва да бъде в съответствие с мерките, 
приети съгласно членове 75 и 215 от 
ДФЕС, както и с международното 
право. То следва също така надлежно да 
отчита условията за участие на 
европейски юридически лица в 
програмите на трети държави.

(8) В съответствие с целите на 
международното сътрудничество, 
определени в членове 180 и 186 от 
ДФЕС, следва да бъде поощрявано 
участието на юридически лица със 
седалища в трети държави и на 
международни организации. 
Прилагането на настоящите правила 
следва да бъде в съответствие с мерките, 
приети съгласно членове 75 и 215 от 
ДФЕС, както и с международното 
право. То следва също така надлежно да 
отчита условията за участие на 
европейски юридически лица в 
програмите на трети държави въз 
основа на принципа на реципрочност.

Or. en

Изменение 128
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Следва да бъдат определени 
правила за създаването на публично-
частни партньорства. Комисията 
няма да създава нови съвместни 
предприятия съгласно член 187 от 
ДФЕС, докато създаването на 
публично-частни партньорства 
следва да бъде изключение и да е 
оправдано, като се демонстрира, че 
друг тип механизми за финансиране 
не може да постигне същите цели.

Or. en
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Изменение 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. Финансовата 
помощ от Съюза може да се предоставя 
в различна форма.

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средните предприятия и 
организациите на гражданското 
общество, по-специално 
организациите на лица с увреждания. 
Финансовата помощ от Съюза би могла
да се предоставя в различна форма.

Or. en

Изменение 130
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. Финансовата 

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средните предприятия, организациите 
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помощ от Съюза може да се предоставя 
в различна форма.

на гражданското общество, 
включително и организациите на
лица с увреждания. Финансовата 
помощ от Съюза би могла да се 
предоставя в различна форма.

Or. en

Изменение 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. Финансовата 
помощ от Съюза може да се предоставя 
в различна форма.

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средните предприятия. Финансовата 
помощ от Съюза би могла да се 
предоставя в различна форма, но винаги 
с цел постигане ефект на лоста във 
възможно най-голяма степен.

Or. en

Изменение 132
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
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прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. Финансовата 
помощ от Съюза може да се предоставя 
в различна форма.

прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средните предприятия и 
организациите на гражданското 
общество. Финансовата помощ от 
Съюза би могла да се предоставя в 
различна форма.

Or. en

Изменение 133
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. Финансовата 
помощ от Съюза може да се предоставя 
в различна форма.

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средните предприятия и 
организациите на гражданското 
общество. Финансовата помощ от 
Съюза би могла да се предоставя в 
различна форма.

Or. en

Изменение 134
Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Тези правила за участие и 
разпространение на резултати следва 
също така да вземат предвид 
специфичните нужди от 
финансиране на МСП и малките 
предприятия със средно ниво на 
капитализация с цел отключването 
на пълния им научноизследователски 
и иновационен потенциал, като се 
вземат надлежно предвид 
характерните особености на 
различните видове МСП и различните 
сектори. Правилата за участие следва 
по надлежен начин да улесняват 
съкращаването на времето за 
отпускане на безвъзмездни средства 
до не повече от шест месеца.
Времето за отпускане на 
безвъзмездни средства следва да се 
съкрати, като по-специално се 
отчита участието на МСП. При все 
това, както беше видяно в Седмата 
рамкова програма опит в тази насока 
създаде проблеми, тъй като 
Комисията реши да направи това по 
време на преговорите по проектите, 
което доведе до прибързано вземане на 
решения особено по отношение на 
споразумението за консорциум със 
страните при постигане на 
компромис, докато в миналото 
имаше повече време за открити 
дискусии между всички 
заинтересовани страни. 
Следователно определянето на горна 
граница е прекалено ограничаващо.

Or. en

Изменение 135
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Предвид различното естество и 
специфичните нужди на различните 
участници от 
научноизследователската общност, 
правилата за участие следва да 
установят опростени ставки за 
финансиране, като същевременно се 
поддържа настоящото 
разграничаване между 
университетите/научноизследовател
ските центрове, промишлеността, 
организациите с нестопанска цел и 
МСП, както ясно е посочено в 
параграф 17 от резолюцията на 
Европейския парламент от 
11 ноември 2010 г. относно 
опростяването на изпълнението на 
рамковите програми за научни 
изследвания1. В случай че се използват 
действителни непреки разходи, те 
следва да се основават на 
националните законодателства и 
обичайните практики за 
осчетоводяване на разходите на 
участниците.
__________________
1 OВ C 74 E, 13.3.2012 г., стр. 34

Or. en

Изменение 136
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Тези правила за участие и 
разпространение на резултати следва 
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също така да вземат предвид 
специфичните нужди от 
финансиране на МСП и малките 
предприятия със средно ниво на 
капитализация с цел отключването 
на пълния им научноизследователски 
и иновационен потенциал, като се 
вземат надлежно предвид 
характерните особености на 
различните видове МСП и различните 
сектори. Правилата за участие следва 
надлежно да улесняват 
съкращаването на времето за 
отпускане на безвъзмездни средства 
до не повече от шест месеца.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се опростят административните процедури за МСП като в 
правилата се включи необходимата гъвкавост с цел отчитане на техните характерни 
особености.

Изменение 137
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Достъп до заявления за патенти, 
стандарти, публикации или всички 
други средства за разпространение, 
включително електронен формат, 
свързани с резултати от 
научноизследователска дейност, 
финансирана от „Хоризонт 2020“, се 
предоставя във формати, които са 
достъпни за всички, включително 
уголемени шрифтове, Брайлова 
азбука, лесен за четене текст, аудио-, 
видео- и електронен формат.

Or. es
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Обосновка

На лицата с увреждания трябва да се предостави достъп на равни начала до 
заявления за патенти, стандарти, публикации или всички други средства за 
разпространение, включително електронен формат, свързани с резултати от 
научноизследователска дейност, финансирана от „Хоризонт 2020“, особено когато 
тази информация е била изготвена чрез използване на публични фондове.

Изменение 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Достъпността на заявления за 
патенти, стандарти, публикации или 
всички други инструменти за 
разпространение, също така в 
електронен формат, свързани с 
резултати от проекти, финансирани 
от „Хоризонт 2020“, изисква 
предоставяне на достъпни формати 
за всички. Достъпните формати 
включват, без да се свеждат само до 
това, уголемени шрифтове, Брайлова 
азбука, лесен за четене текст, аудио-, 
видео- и електронни формати.

Or. en

Изменение 139
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) „Хоризонт 2020“ следва да 
предостави финансиране с цел 
покриване на всички допълнителни 
разходи, свързани с включването на 
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изследователи и участници с 
увреждания в проектите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 140
Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) По принцип периодът между 
крайния срок за представяне на 
предложения за проекти и 
сключването на споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства 
(време за отпускане на безвъзмездни 
средства) не следва да превишава 
шест месеца. Комисията следва да 
определи подходящи срокове за 
представянето на документите от 
консорциума.

Or. de

Обосновка

Съкращаването на времето за отпускане на безвъзмездни средства се счита от много 
участници — и особено от новаторските предприятия — за една от основните 
причини за участие в европейски изследователски проекти. Комисията обаче не следва 
да прехвърля неоснователно свързания със сроковете натиск върху участниците, като 
определя нереалистични срокове за представяне на документите, чието неспазване 
може до доведе до неучастие в процедурата.

Изменение 141
Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Комисията следва да продължи 
да полага усилия за опростяване на 
процедурите по начини, които са 
възможни чрез усъвършенстването на 
системите за информационни 
технологии, като по-нататъшното 
разширяване на портала за участници 
като единствена входна точка от 
публикуването на покани за 
представяне на предложения за 
проекти, последвано от тяхното 
представяне, до изпълнението, за 
всички програми с цел създаване на 
обслужване на едно гише.

Or. de

Обосновка

Лесен за използване и ясен уебсайт за всички участници и всички етапи от целия 
процес може да допринесе съществено за опростяването на участието в програмата, 
като така по непряк начин направи европейското финансиране за научни изследвания 
по-привлекателно.

Изменение 142
Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 9в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Взаимодействията между 
структурните фондове и 
„Хоризонт 2020“ следва да бъдат 
използвани в по-голяма степен 
отколкото досега, за да се постигне 
целта за разпространение на 
върховите постижения и 
разширяване на участието. По-
специално това следва да се извърши 
чрез свързването на нововъзникващи 
центрове за върхови постижения, 
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разположени в държави членки и 
региони с по-слабо развити иновации 
и по-слаби резутати, с европейски 
изследователски партньори, които са 
световни лидери.

Or. de

Обосновка

Опитът, свързан с насърчаването на центрове за върхови постижения в държавите 
от Централна и Източна Европа — които преди бяха асоциирани държави по 
времето на действие на Петата рамкова програма, следва да бъде използван във 
връзка с мерки за изграждане на мостове.

Изменение 143
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Би било разумно постепенно да 
се въведат минимални условия за
участие, задължаващи държавите 
членки, в които правните субекти са 
установени, да инвестират 
минимален процент от своя БВП в 
научни изследвания, развитие и 
иновации; това изискване ще 
спомогне за постигането на 
справедлив баланс между държавите 
и ще насърчи правните субекти да 
провеждат авангардни научни 
изследвания и да се стремят към 
върхови постижения.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да добави средносрочното изискване за държавите 
членки да правят минимални инвестиции в научни изследвания, развитие и иновации 
във връзка с правилата за участие в проекти по програмата „Хоризонт 2020“, като 
по този начин се насърчава единно равнище на върхови постижения сред държавите 
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членки.

Изменение 144
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила
и да се осигури по-голяма гъвкавост 
при изпълнението на проекти, следва 
да се приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел
опростяване следва да се прилага 
единна ставка на възстановяване на
разходите за всеки вид дейност, 
независимо от вида на участника.

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила, 
следва да се приеме опростена система 
за възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки, таблица на 
разходите за единица продукт, както и 
на възможността за деклариране на 
разходи, които действително са 
направени от юридически лица с
нестопанска цел чрез системи за 
аналитично счетоводство и системи 
за подробно разпределение на 
разходите.

Or. en

Изменение 145
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
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„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел 
опростяване следва да се прилага 
единна ставка на възстановяване на 
разходите за всеки вид дейност, 
независимо от вида на участника.

„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. 

Or. en

Изменение 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел 
опростяване следва да се прилага 
единна ставка на възстановяване на 
разходите за всеки вид дейност, 
независимо от вида на участника.

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел 
опростяване следва да се прилага 
единна ставка на възстановяване на 
разходите независимо от дейността. 
При все това следва да съществува 
разграничение между 
университетите, изследователските 
организации, изследователските 
институти и МСП, от една страна, и 
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промишлеността, от друга.

Or. en

Изменение 147
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел 
опростяване следва да се прилага 
единна ставка на възстановяване на 
разходите за всеки вид дейност, 
независимо от вида на участника.

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост при 
изпълнението на проекти, следва да се 
приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел 
опростяване следва да се прилага 
единна ставка на възстановяване на 
разходите, включително възможност 
за пълно възстановяване на 
разходите, независимо от вида на 
участника.

Or. en

Обосновка

Съгласно предложението на Комисията, както и предходните и следващите 
изменения, с оглед опростяване, целящо насърчаването на участието на 
промишлените сектори, трябва да бъде въведена единна ставка на финансиране 
независимо от вида на участника в съчетание с възможност за пълно възстановяване 
на разходите, като това следва да се посочи в съображенията.

Изменение 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera
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Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „Хоризонт 2020“ следва да 
предостави финансиране с цел 
покриване на всички допълнителни 
разходи, свързани с включването на 
изследователи и участници с 
увреждания в проектите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“. 
Всички допълнителни разходи, 
свързани с увреждания, са допустими 
разходи. Тези разходи включват, без да 
се свеждат само до това, устен 
превод на жестомимичен език, 
Брайлова азбука, транскрибиране на 
текст на живо, включително 
системи за бързо набиране на текст, 
осигуряване на индивидуална помощ и 
използване на достъпни сгради за 
мероприятия.

Or. en

Изменение 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Използваните разходни модели 
постигат действително опростяване 
за участниците и повишаване на 
участието за всички бенефициенти 
спрямо Седмата рамкова програма. 
Това се постига чрез използването на 
опростени одитни процедури, по-
широко приемане на обичайните 
счетоводни практики на 
бенефициентите, използването на 
възможност за фиксирана ставка, 
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спазване на правилата за държавната 
помощ, както и чрез привличане на 
съфинансиране от структурните 
фондове, свързано с дейностите за 
изграждане на капацитет;

Or. en

Изменение 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Комисията следва да вземе 
предвид факта, че прилагането на 
принципа на съфинансиране може да 
навреди на държавите членки, чиито 
публични разходи са предмет на
големи ограничения. Техните водещи 
изследователски центрове, 
университети и предприятия следва 
да получават подкрепа на равнището 
на Съюза.

Or. en

Изменение 151
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Финансирането и надзорът на 
научните изследвания в социалните 
науки, правото и хуманитарните 
науки следва да подлежи на специални 
условия и за предпочитане да е 
насочено по-скоро към 
разпространението на постигнатите 
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резултати, а не към други етапи от 
процеса.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да отрази специфичното естество на научните 
изследвания в тези области във връзка с аспектите на финансирането, подчертавайки 
значението на разпространението на резултатите под формата на публикуване, 
превод и провеждане на семинари, срещи и конгреси и свързаните с тях разходи.

Изменение 152
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите 
следва да се търси чрез нови форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, които 
изискват специфични правила.

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите 
следва да се търси чрез нови форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, които 
изискват специфични правила.
Подходящо е да се използват различни 
форми на финансиране и когато е 
целесъобразно, да се комбинират 
различни видове органи за 
финансиране. По-специално 
финансовите инструменти следва да 
се използват като взаимно допълващи 
се в случаите, когато те помагат да 
се мобилизират допълнителни 
частни инвестиции в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
включително инвестиции в рисков 
капитал за иновационни дружества, 
по-специално МСП, и когато 
търсените резултати не могат да 
бъдат постигнати ефективно с 
безвъзмездни средства, както и 
когато действията основно се 
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състоят от дейности, близки до 
пазара. МСП, използващи 
инструменти като рисков капитал, 
не са обект на неоправдано забавяне 
или на допълнителни бариери към по-
нататъшно финансиране.

Or. en

Обосновка

Целта на финансовите инструменти е да се задействат и улеснят частните 
инвестиции в областта на иновациите. Съчетаването с дейности, близки до пазара, 
следва да се укрепи и акцентира във всички правила за участие, включително чрез 
специален член в „Специалните разпоредби“, които определят общите условия за 
ползване на финансовите инструменти.

Изменение 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите 
следва да се търси чрез нови форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, които 
изискват специфични правила.

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите 
следва да се търси чрез нови форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [Финансов регламент], които 
изискват специфични правила, които 
да бъдат предвидени в специфичните 
за секторите регламенти.

Or. en

Изменение 154
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Подходящо е да се използват 
различни форми на финансиране и 
когато е целесъобразно, да се 
комбинират различни видове органи 
за финансиране. По-специално 
финансовите инструменти следва да 
се използват като взаимно допълващи 
се в случаите, когато те помагат да 
се мобилизират допълнителни 
частни инвестиции в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
включително национални и 
структурни фондове, както и 
инвестиции в рисков капитал за 
иновационни дружества, по-
специално МСП, и когато търсените 
резултати не могат да бъдат 
постигнати ефективно с 
безвъзмездни средства, както и 
когато действията основно се 
състоят от дейности, близки до 
пазара.

Or. en

Изменение 155
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури равнопоставеност 
на всички предприятия на вътрешния 
пазар, финансирането, предоставено от 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде 
съобразено с правилата на Съюза за 
държавните помощи, за да се гарантира 
ефективността на публичните разходи и 

(14) За да се осигури равнопоставеност 
на всички предприятия на вътрешния 
пазар, финансирането, предоставено от 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде 
съобразено с правилата на Съюза за 
държавните помощи, за да се гарантира 
ефективността на публичните разходи и 
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да се предотвратят смущения на пазара 
като отблъскване на частното 
финансиране, създаване на неефикасни 
пазарни структури или поддържане на 
неефективни фирми.

да се предотвратят смущения на пазара 
като отблъскване на частното 
финансиране, създаване на неефикасни 
пазарни структури или поддържане на 
неефективни фирми. По-специално, 
установяването на публично-частни 
партньорства следва да подлежи на 
условия, които да гарантират, че се 
поддържа действителна 
конкурентоспособна среда, 
гарантираща на новите участници 
възможности за присъединяване на 
всеки един етап.

Or. en

Изменение 156
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Финансовите интереси на Съюза 
следва да бъдат защитавани с 
пропорционални мерки през целия 
цикъл на разходите.

(15) Откритата достъпност на 
всички заявления за патенти, 
стандарти, научни публикации или 
всякакви други инструменти за 
разпространение, свързани с 
резултатите от проекти, 
финансирани по „Хоризонт 2020“, 
изисква създаването на централни 
цифрови регистри и използването на 
отворени цифрови формати.
Финансовите интереси на Съюза следва 
да бъдат защитавани с пропорционални 
мерки през целия цикъл на разходите.

Or. en

Изменение 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Съгласно Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [Финансов регламент] тези 
правила за участие и разпространение 
следва да предоставят основата за 
по-широко приемане на обичайните 
счетоводни практики на 
бенефициентите и да приемат 
собствените счетоводни практики на 
бенефициентите при установяването 
на допустими разходи. За тази цел 
изискванията за одитни 
сертификати, включително 
сертификати за методология, следва 
да бъдат съответно адаптирани. 
Комисията следва да установи във 
възможно най-голяма степен единен 
одитен подход, като остави 
възможност за достатъчна 
гъвкавост за признаването на общи 
счетоводни практики, при надлежно 
отчитане на национално приетите 
счетоводни практики.

Or. en

Обосновка

Вж. параграф 14 от доклада Carvel.

Изменение 158
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент № 1906/2006/ЕО на 

(16) Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент № 1906/2006/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. за определяне на 
правилата за участието на предприятия, 
изследователски центрове и
университети в дейности по Седмата 
рамкова програма и за разпространение 
на резултатите от научните изследвания 
(2007—2013 г.) и управляван от 
Комисията, се оказа важен предпазен 
механизъм, който ограничава рисковете, 
свързани с дължимите и невъзстановени 
суми от неизпълнили задълженията си 
участници. Ето защо е необходимо да 
бъде създаден нов гаранционен фонд на 
участниците (наричан по-нататък 
„Фондът“). За да се гарантира по-
ефикасно управление и по-широко 
обхващане на участниците, чрез Фонда 
следва да се финансират дейности по 
програмата, създадена с Решение 
№ 1982/2006/ЕО, по програмата, 
създадена с Решение на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (Евратом) за 
дейности в областта на ядрените 
изследвания и обучение (2007—2011 г.), 
по програмата, създадена с Решение на 
Съвета […] от X 2011 г. за създаване на 
Рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (2012—
2013 г.), както и дейностите, посочени в 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] и 
Регламент (Евратом) № ХХ/ХХ на 
Съвета относно програмата за научни 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014—2018 г.) в допълнение 
към „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации [Евратом „Хоризонт 2020“] . 
Фондът не следва да обхваща програми, 
управлявани от правни субекти, 
различни от органите на Съюза.

Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. за определяне на 
правилата за участието на предприятия, 
изследователски центрове, 
университети и организации на 
гражданското общество в дейности 
по Седмата рамкова програма и за 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания (2007—2013 г.) и 
управляван от Комисията, се оказа 
важен предпазен механизъм, който 
ограничава рисковете, свързани с 
дължимите и невъзстановени суми от 
неизпълнили задълженията си 
участници. Ето защо е необходимо да 
бъде създаден нов гаранционен фонд на 
участниците (наричан по-нататък 
„Фондът“). За да се гарантира по-
ефикасно управление и по-широко 
обхващане на участниците, чрез Фонда 
следва да се финансират дейности по 
програмата, създадена с Решение 
№ 1982/2006/ЕО, по програмата, 
създадена с Решение на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (Евратом) за 
дейности в областта на ядрените 
изследвания и обучение (2007—2011 г.), 
по програмата, създадена с Решение на 
Съвета […] от X 2011 г. за създаване на 
Рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (2012—
2013 г.), както и дейностите, посочени в 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] и 
Регламент (Евратом) № ХХ/ХХ на 
Съвета относно програмата за научни 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014—2018 г.) в допълнение 
към „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации [Евратом „Хоризонт 2020“] . 
Фондът не следва да обхваща програми, 
управлявани от правни субекти, 
различни от органите на Съюза.
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Or. en

Изменение 159
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент № 1906/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. за определяне на
правилата за участието на предприятия, 
изследователски центрове и
университети в дейности по Седмата 
рамкова програма и за разпространение 
на резултатите от научните изследвания 
(2007—2013 г.) и управляван от 
Комисията, се оказа важен предпазен 
механизъм, който ограничава рисковете, 
свързани с дължимите и невъзстановени 
суми от неизпълнили задълженията си 
участници. Ето защо е необходимо да 
бъде създаден нов гаранционен фонд на 
участниците (наричан по-нататък 
„Фондът“). За да се гарантира по-
ефикасно управление и по-широко 
обхващане на участниците, чрез Фонда 
следва да се финансират дейности по 
програмата, създадена с Решение 
№ 1982/2006/ЕО, по програмата, 
създадена с Решение на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (Евратом) за 
дейности в областта на ядрените 
изследвания и обучение (2007—2011 г.), 
по програмата, създадена с Решение на 
Съвета […] от X 2011 г. за създаване на 
Рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (2012—
2013 г.), както и дейностите, посочени в 
Регламент (ЕС) № XX/XX 

(16) Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент № 1906/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. за определяне на 
правилата за участието на предприятия, 
изследователски центрове, 
университети и организации или 
институции на гражданското 
общество в дейности по Седмата 
рамкова програма и за разпространение 
на резултатите от научните изследвания 
(2007—2013 г.) и управляван от 
Комисията, се оказа важен предпазен 
механизъм, който ограничава рисковете, 
свързани с дължимите и невъзстановени 
суми от неизпълнили задълженията си 
участници. Ето защо е необходимо да 
бъде създаден нов гаранционен фонд на 
участниците (наричан по-нататък 
„Фондът“). За да се гарантира по-
ефикасно управление и по-широко 
обхващане на участниците, чрез Фонда 
следва да се финансират дейности по 
програмата, създадена с Решение 
№ 1982/2006/ЕО, по програмата, 
създадена с Решение на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (Евратом) за 
дейности в областта на ядрените 
изследвания и обучение (2007—2011 г.), 
по програмата, създадена с Решение на 
Съвета […] от X 2011 г. за създаване на 
Рамкова програма на Европейската 
общност за атомна енергия (2012—
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[„Хоризонт 2020“] и 
Регламент (Евратом) № ХХ/ХХ на 
Съвета относно програмата за научни 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014—2018 г.) в допълнение 
към „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации [Евратом „Хоризонт 2020“] . 
Фондът не следва да обхваща програми, 
управлявани от правни субекти, 
различни от органите на Съюза.

2013 г.), както и дейностите, посочени в 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] и 
Регламент (Евратом) № ХХ/ХХ на
Съвета относно програмата за научни 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014—2018 г.) в допълнение 
към „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации [Евратом „Хоризонт 2020“] . 
Фондът не следва да обхваща програми, 
управлявани от правни субекти, 
различни от органите на Съюза.

Or. en

Изменение 160
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Следва да се създаде база данни 
на ЕС в сътрудничество с 
националните центрове за управление 
на научните изследвания, обхващаща 
научните дисциплини и включваща 
имената на експерти в тези области.

Or. pl

Обосновка

Експертите, особено ако представляват по хармоничен начин всички държави членки, 
гарантират безпристрастността на процеса на вземане на решения.

Изменение 161
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на по-голяма 
прозрачност следва да се публикуват 
имената на експертите, сътрудничили
на Комисията или съответните органи за 
финансиране при прилагането на 
настоящия регламент. Когато има 
опасност публикуването на името да 
застраши сигурността или 
неприкосновеността на експерт или да 
засегне неоснователно личния му 
живот, Комисията или органите за 
финансиране следва да могат да се 
въздържат от публикуване на името.

(17) За постигане на по-голяма 
прозрачност следва да се публикуват 
имената на експертите, които ще 
сътрудничат на Комисията или 
съответните органи за финансиране при 
прилагането на настоящия регламент 
чрез оценяване на предложените 
проекти въз основа на приета скала за 
оценка. Оценките следва да бъдат 
предоставени на разположение на 
координатора на изследователския 
екип. Когато има опасност 
публикуването на името да застраши 
сигурността или неприкосновеността на 
експерт или да засегне неоснователно 
личния му живот, Комисията или 
органите за финансиране следва да 
могат да се въздържат от публикуване 
на името.

Or. pl

Обосновка

При оценяването на проекти следва да се използва единна скала за оценка, тъй като 
това ще гарантира прозрачността на заявленията. Освен това безвъзмездните 
средства за научни изследвания, и впоследствие становището в неговата цялост, 
следва да се предоставят на разположение на координатора на изследователския 
екип, без непременно да се оповестява името на автора на оценката.

Изменение 162
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на по-голяма 
прозрачност следва да се публикуват 
имената на експертите, сътрудничили на 
Комисията или съответните органи за 
финансиране при прилагането на 

(17) За постигане на по-голяма 
прозрачност следва да се публикуват 
имената на експертите, сътрудничили на 
Комисията или съответните органи за 
финансиране при прилагането на 
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настоящия регламент. Когато има 
опасност публикуването на името да 
застраши сигурността или 
неприкосновеността на експерт или да 
засегне неоснователно личния му 
живот, Комисията или органите за 
финансиране следва да могат да се 
въздържат от публикуване на името.

настоящия регламент. Когато има 
опасност публикуването на името да 
застраши сигурността или 
неприкосновеността на експерт или да 
засегне неоснователно личния му 
живот, в изключителни случаи, 
Комисията или органите за финансиране 
могат да се въздържат от публикуване 
на името.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да насърчи прозрачността, като допуска 
въздържане от публикуване на имената на експерти единствено в изключителни 
случаи.

Изменение 163
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия
за използване в стратегически интерес 
на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване и отворен достъп или 
други условия на разпространение в 
стратегически интерес на Европа или в 
обществен интерес. Необходимо е да 
се наблегне повече на възможно най-
широката употреба и 
разпространение на знания, 
генерирани от подкрепяните 
дейности, включително знания, 
генерирани през предходните рамкови 
програми, до етапа на използването 
на такива знания за търговски или 
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обществени цели. 

Or. en

Обосновка

Правилата за участие в програмата „Хоризонт 2020“ следва да предвиждат 
знанията, създадени чрез финансирани от ЕС научни изследвания (като резултати от 
изследвания, методи, артефакти, научни данни и др.), да бъдат обществено достъпни 
и широко разпространени (без да се накърняват законните искове за права върху 
интелектуалната собственост на създателите на тези знания), като се гарантира 
по-голямото обществено благо чрез използването на знанията и иновациите от 
гражданите на ЕС, дружествата и МСП, както и от социалния и икономически 
растеж за ЕС.

Изменение 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа. Необходимо е да се наблегне 
повече на възможно най-широката 
употреба и разпространение на 
знания, създадени от подкрепяните 
дейности, като същевременно се 
признава значението на закрилата на 
правата върху интелектуалната 
собственост.

Or. en
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Изменение 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване, разпространение или 
лицензиране в стратегически интерес на 
Европа или когато съществува 
първостепенен обществен интерес, 
при пълно зачитане на правата върху 
интелектуалната собственост.

Or. en

Изменение 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни 
условия за използване в стратегически 
интерес на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвидят правила
за отворен достъп до резултати и 
данни или допълнителни условия за
разпространение, използване или 
лицензиране в стратегически интерес на 
Европа или в обществен интерес.
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Or. en

Изменение 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване, разпространение или 
лицензиране в стратегически интерес на 
Европа или когато съществува
първостепенен обществен интерес.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да максимизира обществените ползи във връзка с 
научните изследвания, финансирани от ЕС. Когато става въпрос за значими 
обществени предизвикателства, като например здравето, съществува първостепенен 
обществен интерес от бързо и широко разпространение на резултатите и от 
всеобщата достъпност до продуктите, свързани с авангардните научни изследвания.

Изменение 168
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
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защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа.

защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване, разпространение или 
лицензиране в стратегически интерес на 
Европа или когато съществува 
първостепенен обществен интерес.

Or. en

Изменение 169
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за отворен достъп, разпространение 
или използване в стратегически интерес 
на Европа.

Or. es

Обосновка

Експертният опит, развит чрез научните изследвания, финансирани от ЕС, трябва да 
стане по-достъпен, което би увеличило вероятността подобни научни изследвания да 
носят ползи на обществеността и да не остават частни и поверителни.

Изменение 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Всички научни изследвания и 
иновации се основават на 
възможността учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите свободно да получават 
достъп, споделят и използват научна 
информация. За да се увеличи 
разпространението и използването 
на знания, свободният безплатен 
интернет достъп до научни 
публикации, който вече е заложен в 
Седмата рамкова програма, следва да 
бъде общоприложим принцип за 
научните публикации, които 
получават публично финансиране от 
„Хоризонт 2020“. Освен това в 
„Хоризонт 2020“ следва да се въведе 
практиката на свободен достъп до 
научни данни, генерирани или събрани 
от публично финансирани научни 
изследвания, като целта е до 2020 г. 
свободният достъп до такива данни 
да стане общо правило.

Or. en

Изменение 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) С цел повишаване на 
прозрачността Комисията или 
съответният финансиращ орган 
следва да предприеме мерки за 
разкриване, по искане от граждани на 
ЕС или техни пряко избрани 
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представители, на подробностите 
относно проекти, осъществени по 
тази програма. 

Or. en

Изменение 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) За резултати във връзка с 
технологии с потенциал за 
преодоляване на големи обществени 
предизвикателства, като например 
разработването на нова медицинска 
технология (например лекарство, 
диагностика или ваксина) или 
технологии за борба с изменението на 
климата, следва да бъдат определени 
допълнителни условия за 
експлоатация и разпространение.

Or. en

Изменение 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 19б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Всички научни изследвания и 
иновации се основават на 
възможността учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите свободно да получават 
достъп, споделят и използват научна 
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информация. Въпреки това правата 
на интелектуална собственост 
трябва да бъдат зачитани.

Or. en

Изменение 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) В процеса на подбор на 
предложенията, критерият за 
въздействието следва да включва 
потенциалния обхват на 
разпространение и публичната 
достъпност на резултатите и 
данните от научните изследвания, 
като се отдава приоритет на 
проекти, които потенциално водят 
до по-широко разпространение и 
използване на резултатите.

Or. en

Изменение 175
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19г) Създаването на патентни 
пулове следва да бъде насърчавано, с 
цел да се позволи обмен на 
патентовани научни данни и да се 
увеличат съвместните усилия за 
сътрудничество в областта на 



AM\907542BG.doc 49/180 PE492.762v01-00

BG

научноизследователската и развойна 
дейност относно специфични 
технологични потребности. Този 
механизъм би бил особено подходящ за 
технологии, които са и сложни, и 
скъпи, като позволява да се избегне 
блокирането на научните изследвания 
поради неизяснени патентни 
положения.

Or. en

Изменение 176
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Програмите, насочени към 
увеличаване на текущите и 
планираните иновативни изследвания 
следва да се разширят, за да включат 
ядрените изследвания в своя списък с 
приложими категории на 
изследвания. Програмата Eurostars в 
рамките на Eureka и дейностите 
„Мария Кюри“ следва да разширят 
правилата си за участие, за да дадат 
възможност за участие на МСП, 
извършващи ядрени изследвания.

Or. en

Обосновка

МСП са жизненоважни за европейската икономика, но често са недостатъчно 
представени по отношение на ядрените изследвания. Важно е някои от програмите 
на Съюза, предназначени да подобрят ситуацията на МСП, да не изключват тези, 
които извършват ядрени изследвания.

Изменение 177
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
също така правилата за разпространение 
на научноизследователски резултати.

С настоящия регламент се определят 
също така правилата за използване и 
разпространение на 
научноизследователски резултати.

Or. en

Изменение 178
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Орган за финансиране може да 
установи правила, които се отклоняват 
от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията.

3. Европейският институт за 
иновации и технологии (EIT) може да 
установи правила, които се отклоняват 
от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията, по-
специално по отношение на 
собствеността, правата за достъп, 
използването и разпространението 
на резултати.

Or. it

Обосновка

Необходимо е EIT да разполага с известна степен на независимост при управлението 
на въпроси, попадащи в неговата сфера на компетентност, и във връзка с въпроси 
относно правата върху интелектуалната собственост, както и използването и 
разпространението на резултати.
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Изменение 179
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Орган за финансиране може да 
установи правила, които се отклоняват 
от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията.

3. Европейският институт за 
иновации и технологии (EIT) може да 
установи правила, които се отклоняват 
от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията.

Or. de

Обосновка

Едно от основните желания във връзка с опростяването беше — наред с другото, 
като резултат от съответната процедура на консултации, че следва да се гарантира 
действителността на единните правила за участие във всички бюджетни редове на 
програмата, финансирани или съфинансирани от „Хоризонт 2020“. Това по-специално 
се отнася за прозрачността и откритостта на процедурите, както и за 
разпоредбите относно правата на защита и условията на финансиране. Това желание 
е взето под внимание с единственото изключение, което е изрично посочено тук.

Изменение 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „действие“ означава проект;

Or. en
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Изменение 181
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от 
участниците в съответствие с 
член 42;

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в споразумение 
за отпускане на безвъзмездни 
средства или ii) генерирани извън 
действието и са допринесли за 
действието, като участникът 
притежава правата и които iii) в 
двата случая i) и ii) са необходими, за 
да се приложи действието или за да 
се използват резултатите от 
действието;

Or. de

Обосновка

„Хоризонт 2020“ не следва да се отклонява от Седмата рамкова програма по 
отношение на определението за съществуващите знания и правата на защита.

Изменение 182
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
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преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците
в съответствие с член 42;

преди включването им в съответната 
дейност или преди заявлението, което 
е било подадено преди тяхното 
включване в действието и ii) 
определени от участниците съгласно
член 42 и iii) които са необходими за 
извършването на непряка дейност 
или за използването на резултатите 
от непряката дейност;

Or. en

Обосновка

Тези промени са предложени от координаторите на DESCA.

Изменение 183
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците 
в съответствие с член 42;

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност или заявлението, което е било 
подадено преди тяхното включване в 
действието и ii) определени от 
участниците в съответствие с член 42; и 
iii) които са необходими за 
извършването на непряка дейност 
или за използването на резултатите 
от непряката дейност;

Or. en

Изменение 184
Norbert Glante
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците 
в съответствие с член 42;

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) необходими за 
извършването на непряка дейност 
или за използването на резултатите 
от непряката дейност и iii)
определени от участниците в 
съответствие с член 42;

Or. de

Обосновка

Включеният критерий се оказа необходим по време на настоящата рамкова програма.

Изменение 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците 
в съответствие с член 42;

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците 
в съответствие с член 42, които са 
необходими за извършването на 
непряка дейност или за използването 
на резултатите от непряката 
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дейност;

Or. en

Изменение 186
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците 
в съответствие с член 42;

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност, ii) необходими за 
извършването на непряка дейност 
или за използването на резултатите 
от непряката дейност и iii) 
определени от участниците в 
съответствие с член 42;

Or. en

Изменение 187
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците 

(4) „предходни знания“ означава 
материален ресурс като например 
прототип, както и всички данни, ноу-
хау и/или информация, независимо от 
тяхната форма или характер, както и 
всички права, като права върху 
интелектуална собственост, които са i) 
притежавани от участниците преди 
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в съответствие с член 42; включването им в съответната дейност и 
ii) определени от участниците в 
съответствие с член 42;

Or. en

Изменение 188
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) „необходим достъп“ означава:
а) в контекста на прилагането на 
действието
достъпът е необходим, ако, без 
правата на предоставяне на достъп, 
изпълняването на задачите, 
възложени на страната получател би 
било невъзможно, значително 
забавено или би изисквало значителни 
допълнителни финансови или 
човешки ресурси.
б) в контекста на използването на 
собствените резултати:
достъпът е необходим, ако, без 
правата на предоставяне на такъв 
достъп, използването на собствените 
резултати би било невъзможно от 
техническа или правна гледна точка.

Or. en

Обосновка

Тези промени са предложени от координаторите на DESCA.

Изменение 189
Christian Ehler, Paul Rübig
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „експериментално развитие“ 
означава придобиването, 
съчетаването, оформянето и 
използването на съществуващи 
научни, технологични, стопански и 
други приложими знания и умения за 
целите на изготвянето на планове и 
договорености или проекти за нови, 
променени или подобрени продукти, 
процедури или услуги, включително 
дейности като изготвяне на 
прототипи, експериментални 
разработки, изпитвания, 
демонстрации, пилотни проекти и 
въвеждане на пазара;

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че различията във финансирането се установяват тук, тази разлика 
следва да се основава на съгласувано определение, осланящо се на възприето понятие 
за разграничаването на научноизследователските дейности от дейностите, близки до 
пазара. Дефиницията за „експериментално развитие“, определена в настоящата 
„Рамка на Общността за държавна помощ за научни изследвания и иновации“ (2006/C
323/01) изглежда най-подходяща.

Изменение 190
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „покана за представяне на 
предложения“ означава обявление за 
представяне на предложения за 
научни изследвания.

Or. en
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Изменение 191
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) „необходим достъп“ означава: в 
контекста на изпълнението на 
действието достъпът е необходим, 
ако, без правата на предоставяне на 
достъп до резултатите или 
предходните знания, изпълняването 
на задачите, възложени на участника 
получател би било невъзможно, 
значително забавено или би изисквало 
значителни допълнителни финансови 
или човешки ресурси; в контекста на 
използването на резултатите 
достъпът е необходим, ако, без 
правата на предоставяне на достъп 
до резултатите или предходните 
знания, използването на резултатите 
би било невъзможно от техническа 
или правна гледна точка.

Or. en

Обосновка

„Необходим“: това понятие трябва да бъде определено, тъй като именно 
необходимостта от резултати и/или предходни знания дава основания за искания от 
участниците на права на достъп.

Изменение 192
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) „консорциум“ означава група от 
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участници, които се договарят да 
работят съвместно с цел 
представяне на предложение и 
потенциално работят в рамките на 
действие. Консорциумът се състои 
от координатор и партньори по 
действието.

Or. en

Изменение 193
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „координационна и спомагателна 
дейност“ означава дейност, състояща се 
предимно от съпътстващи мерки, като 
разпространение на информация, 
повишаване на осведомеността, 
комуникация, осъществяване на 
контакти, координация или 
спомагателни услуги, обсъждане на 
въпроси на съответната политика, 
обмяна на опит и проучвания 
(включително проектни проучвания за 
нова инфраструктура);

(6) „координационна и спомагателна 
дейност“ означава дейност, състояща се 
предимно от съпътстващи мерки, като 
разпространение на информация, 
повишаване на осведомеността, 
комуникация, осъществяване на 
контакти, координация или 
спомагателни услуги, участие в 
дейности по стандартизация, 
обсъждане на въпроси на съответната 
политика, обмяна на опит и проучвания 
(включително проектни проучвания за 
нова инфраструктура);

Or. en

Обосновка

Участниците следва да бъдат насърчавани да включат резултати от научните 
изследвания в дейностите по стандартизация и обратно. Стандартизацията играе 
важна роля за разпространението на резултатите от научните изследвания.

Изменение 194
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „координаторът“ води и 
представлява консорциума и 
предложението/проекта, като 
действа като звено за контакт с 
Комисията.

Or. en

Изменение 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикуване на всякакъв носител;

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикуване на всякакъв носител, 
статии, представящи резултата от 
изследванията, като например научни 
публикации в специализирани научни 
издания;

Or. en

Обосновка

Публикуването на резултатите от научноизследователската дейност е съществена 
част от научния метод. Ако те описват експерименти или изчисления, трябва да 
предоставят достатъчно подробности, така че независими изследователи да могат 
да повторят експеримента или изчислението, за да проверят резултатите.
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Изменение 196
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикуване на всякакъв носител;

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикувана разработка на всякакъв 
носител;

Or. en

Обосновка

Формулировката „описват, анализират и тълкуват научни изследвания“ във всеки 
случай ограничава концепцията и съдържанието на дадена публикация.
Формулировката „публикувана разработка“ е по-всеобхватна по отношение на други 
потенциални форми на публикации и не ограничава обхвата ненужно.

Изменение 197
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикуване на всякакъв носител;

(7) „разпространение на резултатите“ 
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително публикации
на всякакъв носител;

Or. en
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Изменение 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „експериментално развитие“ 
означава придобиването, 
съчетаването, оформянето и 
използването на съществуващи 
научни, технологични, стопански и 
други приложими знания и умения за 
целите на изготвянето на планове и 
договорености или проекти за нови, 
променени или подобрени продукти, 
процедури или услуги; Това може да 
включва, например, други дейности за 
концептуално дефиниране, планиране 
и документиране на нови продукти, 
процеси и услуги. Дейностите могат 
да обхващат изготвяне на проекти, 
чертежи, планове и други документи, 
при условие че не са предназначени за 
търговска реализация. 
Разработването на търговско 
използваеми прототипи и пилотни 
проекти също е включено, ако 
прототипът е необходим за крайния 
търговски продукт и производството 
му е твърде скъпо, за да бъде 
използван само за демонстрации и 
валидиране. В случаите на последващо 
търговско използване на 
демонстрационни или пилотни 
проекти, всички приходи от това 
използване трябва да се приспаднат 
от допустимите разходи. 
Експерименталното производство и 
изпитването на продукти, процеси и 
услуги са също допустими, при 
условие че не могат да се използват 
или преобразуват за употреба в 
промишлени или търговски 
приложения. Експерименталното 
развитие не включва рутинни или 
периодични промени на продукти, 
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производствени линии, 
производствени процеси, 
съществуващи услуги или други 
текущи операции, дори ако тези 
промени представляват подобрения.

Or. en

Обосновка

Определението е взето от Рамката за държавна помощ за научни изследвания и 
иновации.

Изменение 199
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „използване на резултатите“ 
означава пряко или непряко 
използване на резултатите за по-
нататъшна научноизследователска 
работа или с цел разработване, 
производство или пускане на пазара 
на продукт или процедура или с цел 
разработване и предоставяне на 
услуга, независимо от дейностите, с 
които е свързано непрякото действие.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъде дадено определение за използването на резултатите, което показва, че 
този компонент е особено важен съгласно новия подход към иновациите, въведен от 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 200
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „справедливи и разумни условия“ 
означава финансови и други условия, 
които вземат под внимание 
специфичните обстоятелства на 
заявката за достъп, по-специално 
действителната или потенциалната 
стойност на новите или предходни 
знания, до които е поискан достъп, 
и/или приложното поле,
продължителността или всякакви 
други характеристики на 
предвидената употреба;

Or. en

Обосновка

Формулировката „справедливи и разумни“ (обезщетения/условия) е използвана в 
регламента обаче без да се отнася изключително само за достъпа. Изменението 
следва да бъде безпристрастно и да се разбира по указания начин.

Изменение 201
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „справедливи и разумни условия“ 
означава уместни условия, 
включително вероятни финансови 
условия, като се отчитат 
специфичните обстоятелства на 
искането за достъп, което може да 
бъде определено от действителна или 
потенциална стойност на 
резултатите или на предишните 
знания, до които се иска достъп и/или 
обхвата, продължителността или 
други характеристики на 
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предвидената употреба;

Or. en

(Позоваване на изменение 20; PE489.632v01-00)

Изменение 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „използване“ означава прякото 
или косвено ползване на резултатите 
в по-нататъшни 
научноизследователски дейности, 
различни от тези в обхвата на 
съответната непряка дейност, или за 
разработване, създаване и предлагане 
на пазара на продукт или процес, или 
за създаване и предоставяне на услуга;

Or. en

Изменение 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „използвам/използване“ означава 
прякото използване на резултатите 
за разработване, създаване и пускане 
на пазара на продукт или процес, или 
за създаване и предоставяне на услуга;

Or. en
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Изменение 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) „справедливи и разумни условия“ 
означава условия, включително 
условията на безвъзмезден достъп, 
които отчитат специфичните 
обстоятелства на искането за 
достъп, и/или обхвата, 
продължителността или други 
характеристики на предвидената 
употреба;

Or. en

Изменение 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски 
център и университет, които 
обхващат физически лица, или всяко 
юридическо лице, учредено съгласно 
националното, съюзното или 
международното право, което има 
правосубектност и може, действайки от 
свое име, да упражнява права и да поема 
задължения;

(10) „юридическо лице“ означава 
физически лица, или всяко юридическо 
лице, учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

Or. en

Обосновка

Опростяване на определението за юридическо лице и отстраняване на всякакви 
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колебания относно това дали физическите лица също се третират като юридическо 
лице в програмата „Хоризонт 2020“. Предложеното определение е изцяло в 
съответствие с определението, използвано в правилата за участие на Седмата 
рамкова програма.

Изменение 206
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „юридическо лице“ означава
предприятие, изследователски център и 
университет, които обхващат 
физически лица, или всяко юридическо 
лице, учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

(10) „юридическо лице“ означава
предприятия, изследователски
центрове, университети и 
организации на гражданското 
общество, които обхващат физически 
лица, или всяко юридическо лице, 
учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

Or. en

Изменение 207
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски център и 
университет, които обхващат физически 
лица, или всяко юридическо лице, 
учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски център и 
университет, които обхващат физически 
лица, или всяко юридическо лице, 
учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
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права и да поема задължения; права и да поема задължения; те 
включват организации с нестопанска 
цел и организации на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 208
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски център и
университет, които обхващат 
физически лица, или всяко юридическо 
лице, учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

(10) „юридическо лице“ означава
предприятия, изследователски
центрове, университети и организации 
на гражданското общество, които 
обхващат физически лица, или всяко 
юридическо лице, учредено съгласно 
националното, съюзното или 
международното право, което има 
правосубектност и може, действайки от 
свое име, да упражнява права и да поема 
задължения;

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да подчертае ролята, която играят организациите 
на гражданското общество в научните изследвания, развитието и иновациите, и да 
улесни обмена между науката и обществото.

Изменение 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски център и 
университет, които обхващат 
физически лица, или всяко юридическо 
лице, учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятия, изследователски центрове
и университети или други институции 
за научни изследвания и иновации, 
които обхващат физически лица, или 
всяко юридическо лице, учредено 
съгласно националното, съюзното или 
международното право, което има 
правосубектност и може, действайки от 
свое име, да упражнява права и да поема 
задължения;

Or. en

Изменение 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятие, изследователски център и 
университет, които обхващат 
физически лица, или всяко юридическо 
лице, учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

(10) „юридическо лице“ означава 
предприятия, организации на 
гражданското общество, 
изследователски центрове и 
университети, които обхващат 
физически лица, или всяко юридическо 
лице, учредено съгласно националното, 
съюзното или международното право, 
което има правосубектност и може, 
действайки от свое име, да упражнява 
права и да поема задължения;

Or. en

Изменение 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „юридическо лице с нестопанска 
цел“ означава юридическо лице, което 
по закон няма стопанска цел и/или 
което има правно или законово 
задължение да не разпределя печалби 
и/или което е признато като такова 
от национални или международни 
органи, или от органи на Съюза;

Or. en

Изменение 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация,
артефакти и други осезаеми 
резултати, независимо от тяхната 
форма или характер и от това, дали 
могат или не могат да бъдат защитени, 
които са създадени в рамките на 
съответната дейност, както и свързаните 
с тях права, включително правата върху 
интелектуална собственост, като 
например авторско право; права, 
свързани с дизайни; патентни права; 
правната закрила на сортовете 
растения или аналогични форми на 
защита; но като се изключват данни, 
научни знания и информация, които 
са създадени от участник във връзка 
със специфично действие, но не 
влизат в рамките на целите на това 
специфично действие и не са 
необходими, за да се приложи 
специфичният проект или да се 
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използват получените резултати. 

Or. en

Обосновка

Определението на термина „резултати“ следва да включва и осезаеми резултати.

Изменение 213
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания, информация, обекти и
други осезаеми резултати, независимо 
от тяхната форма или характер и от 
това, дали могат или не могат да бъдат 
защитени, които са създадени в рамките 
на съответната дейност, както и 
свързаните с тях права, включително 
правата върху интелектуална 
собственост. За целите на настоящия 
регламент публикациите не се 
считат за резултати;

Or. en

Изменение 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация,
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
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създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост, като 
например авторско право, права, 
свързани с дизайна, патентни права, 
правна закрила на сортовете 
растения или аналогични форми на 
защита;

Or. en

Изменение 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава всички 
артефакти и други осезаеми 
резултати, данни, научни знания и 
информация, независимо от тяхната 
форма или характер и от това, дали 
могат или не могат да бъдат защитени, 
които са създадени в рамките на 
съответната дейност, както и свързаните 
с тях права, включително правата върху 
интелектуална собственост;

Or. en

Обосновка

Добавяне на осезаемите резултати към определението с цел избягване на правна 
несигурност. Новата формулировка има за цел също така да изясни значението на 
„свързаните с тях права“. Тези промени са предложени от координаторите на 
DESCA.

Изменение 216
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания, информация,
артефакти и други осезаеми 
резултати, независимо от тяхната 
форма или характер и от това, дали 
могат или не могат да бъдат защитени, 
които са създадени в рамките на 
съответната дейност, както и свързаните 
с тях права, включително правата върху 
интелектуална собственост.

Or. en

Обосновка

Приветства се подобряването на определението за „резултати“. Определението не 
следва да изключва научните публикации от определението за резултати или да се 
опитва да ограничи техния обхват и естество, или да ограничава техния обхват до 
„пряк резултат от финансирането по „Хоризонт 2020“. Научната публикация се 
основава на предишни научни изследвания, на предишни публикации и е следствие от 
други опити и проекти и не може да се позовава на знания, които само биха били пряк 
резултат от едно конкретно финансиране („Хоризонт 2020“).

Изменение 217
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания, информация и 
публикации, независимо от тяхната 
форма или характер и от това, дали 
могат или не могат да бъдат защитени, 
които са създадени в рамките на 
съответната дейност, както и свързаните 
с тях права, включително правата върху 
интелектуална собственост;
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Or. en

Изменение 218
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава неосезаеми
или осезаеми резултати от действия, 
като например всички данни, научни 
знания и информация, независимо от 
тяхната форма или характер и от това, 
дали могат или не могат да бъдат 
защитени, които са създадени в рамките 
на съответната дейност, както и 
свързаните с тях права, включително 
правата върху интелектуална 
собственост;

Or. en

Изменение 219
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях 
права, включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, включително правата върху 
интелектуална собственост;

Or. en
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Изменение 220
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15а) „резултати“ означава всички 
данни, научни знания, информация, 
обекти и други осезаеми резултати, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост.

Or. en

(Позоваване на изменение 23; PE489.632v01-00)

Обосновка

И положителното, и отрицателното поясняване на резултатите води до опасност 
от създаване на припокривания между двете определения. По този начин се избягва 
ненужно правно объркване.

Изменение 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) „обичайни счетоводни 
практики“ означава счетоводни 
принципи и конвенции, които се 
прилагат обичайно и очевидно от 
участник за целите на участие в 
национални или регионални публични 
програми в областта на научните 
изследвания и иновациите, които са 
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аналогични на „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 222
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) „използване“ означава прякото 
или косвеното ползване на 
резултатите в по-нататъшни 
научноизследователски дейности, 
различни от тези в обхвата на 
съответната непряка дейност, или за 
използване, включващо, но което не се 
ограничава само до разработване, 
създаване и пускане на пазара на 
продукт или процес, или за създаване 
и предоставяне на услуга;

Or. en

Обосновка

Тези промени са предложени от координаторите на DESCA.

Изменение 223
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) „МСП“ означава микро-, малки и 
средни предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия1;
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__________________
1 OВ L 124, 20.5.2003 г. стр. 36. 

Or. en

Изменение 224
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) „устойчив отворен достъп“ 
означава, че са били предоставени 
безвъзмездни средства или друго 
финансиране или стопански модели 
по „Хоризонт 2020“ с цел покриване 
на пълните разходи за публикуване за 
предоставянето на безплатен достъп 
в интернет на рецензирани научни 
статии, които описват, тълкуват 
или анализират данни, научни знания 
или информация, която е създадена 
чрез изследователски дейности, 
финансирани по „Хоризонт 2020“, 
като също така се признава, че 
авторитетът на самите 
научноизследователски публикации 
може понякога да се разглежда като 
подкрепа за върхови постижения и че 
участниците в проекти, финансирани 
по „Хоризонт 2020“, не следва да 
бъдат поставяни в 
необлагодетелствано положение 
като биват принудени да публикуват 
във формати, за които може да се 
счита, че са с по-ниско качество.

Or. en

Изменение 225
Adam Gierek
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) „върхови постижения“ е оценка 
на качеството, която се отнася до 
научноизследователски център с 
добре обучен научноизследователски и 
научен персонал и която гарантира, 
че е намерено най-доброто 
практическо решение за целта на 
научните изследвания и че е получен 
максимален обем нова информация 
при минимални разходи.

Or. pl

Обосновка

Концепцията за „върхови постижения“ може да бъде възприета по субективен 
начин; следователно експертът, предоставящ оценка, следва да получи специфични 
насоки.

Изменение 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия регламент 
правен субект, който не е юридическо 
лице съгласно приложимото 
национално право, се приравнява на 
юридическо лице, ако са спазени 
условията, посочени в Регламент (ЕС) 
№ XX/2012 (Финансов регламент).

3. За целите на настоящия регламент 
правен субект, който не е юридическо 
лице съгласно приложимото 
национално право, се приравнява на 
юридическо лице, ако съответно са 
спазени условията, посочени в член 114, 
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ XX/2012 (Финансов регламент) и 
член 174а от правилата за 
изпълнение.

Or. it
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Обосновка

Що се отнася до концепцията за юридическа правосубектност, с оглед на различията 
между действащите правни разпоредби в различните държави членки и с цел 
изясняване на обхвата на параграф 2.3 и избягване на проблеми, свързани с 
тълкуването, следва да се направи изрично позоваване на член 114, параграф 2, 
буква а) от действащия Финансов регламент, както и на член 174а от правилата за 
изпълнение.

Изменение 227
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За целите на точка (10) за 
публичните органи се прилагат 
опростени правила по отношение на 
юридическата правосубектност.

Or. en

Изменение 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При класификацията на 
технологичните изследвания, 
разработването на продукти и 
демонстрационните дейности ще 
бъдат взети предвид определенията 
на ОИСР по отношение на равнището 
на технологична готовност (TRL).

Or. en
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Изменение 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на условията, установени 
в изпълнителните споразумения, 
решения или договори, всички данни, 
научни знания и информацията, 
обменени като поверителни в рамките 
на съответната дейност, се съхраняват 
като поверителни, като се вземат 
предвид всички правила относно 
защитата на класифицирана 
информация.

При спазване на условията, установени 
в изпълнителните споразумения, 
решения или договори, всички данни, 
научни знания и информацията, 
обменени като поверителни в рамките 
на съответната дейност, се съхраняват 
като поверителни от институциите и 
органите и участниците в дадена 
дейност, като се вземат предвид всички 
правила относно защитата на 
класифицирана информация.

Or. en

Изменение 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на условията, установени 
в изпълнителните споразумения, 
решения или договори, всички данни, 
научни знания и информацията, 
обменени като поверителни в рамките 
на съответната дейност, се съхраняват 
като поверителни, като се вземат 
предвид всички правила относно 
защитата на класифицирана 
информация.

При спазване на условията, установени 
в изпълнителните споразумения, 
решения или договори, всички данни, 
научни знания и информацията, 
обменени като поверителни в рамките 
на съответната дейност, се съхраняват 
като поверителни от институциите 
на и органите на Съюза и 
участниците в дадена дейност, като 
се вземат предвид всички правила 
относно защитата на класифицирана 
информация.

Or. en
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Изменение 231
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава членка или 
асоциирана държава притежаваната от 
нея полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза, ако са 
изпълнени следните две условия:

Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава членка или 
асоциирана държава притежаваната от 
нея полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза, и преди да 
разпространи информация, 
Комисията систематично изисква 
становището на съответния 
участник, ако са изпълнени следните 
две условия:

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се пояснят условията за разпространение на „полезна информация“, 
тъй като биха могли да възникнат трудности във връзка с поверителността.

Изменение 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава членка или
асоциирана държава притежаваната от 
нея полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза, ако са 
изпълнени следните две условия:

Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава членка,
асоциирана държава, както и на 
гражданите на Съюза или на 
техните пряко избрани 
представители, притежаваната от нея 
полезна информация относно 
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резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза, ако са 
изпълнени следните две условия:

Or. en

Изменение 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответната информация е от 
значение за публична политика;

а) съответната информация е от 
значение за целите на публичната
политика и насърчаването на 
обществения интерес;

Or. en

Изменение 234
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) участниците не са представили 
надеждни и достатъчни основания за 
отказ съответната информация да бъде 
предоставена.

б) с предизвестие относно 
предвижданото съобщение от страна 
на Комисията участниците не са 
представили надеждни и достатъчни 
основания за отказ съответната 
информация да бъде предоставена.

Or. en

Обосновка

Оповестяването на информация от страна на Комисията относно резултатите на 
участниците повдига въпроси, които са свързани не само с поверителността, но и с 
договорната сигурност и закрилата на правата върху интелектуалната собственост.
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Следователно участниците следва да имат възможността да възразят срещу 
оповестяването на информация в случаите, когато това би им навредило, откъдето 
произхожда необходимостта да им бъде отправено предизвестие.

Изменение 235
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на дейността 
„Сигурни общества“ в рамките на
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“ 
Комисията може да предоставя на 
институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на 
държавите членки притежаваната от нея 
полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза.

При изпълнението на конкретната цел
„Сигурни общества – Защита на 
свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани“ Комисията може 
да предоставя на институциите и 
органите на Съюза или на националните 
администрации на държавите членки 
притежаваната от нея полезна 
информация относно резултатите на 
участник, получил финансиране от 
Съюза. В съответното споразумение 
за отпускане на безвъзмездни 
средства следва да бъдат включени 
правилата на Комисията относно 
сигурността.

Or. en

Изменение 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на дейността 
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“
Комисията може да предоставя на 

При изпълнението на дейности по 
стълб „Обществени 
предизвикателства“ Комисията може 
да предоставя на институциите и 
органите на Съюза или на националните 
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институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на
държавите членки притежаваната от нея 
полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза.

администрации на държавите членки 
притежаваната от нея полезна 
информация относно резултатите на 
участник, получил финансиране от 
Съюза.

Or. en

Изменение 237
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на дейността
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“ 
Комисията може да предоставя на 
институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на 
държавите членки притежаваната от нея 
полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза.

При изпълнението на дейността
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“ и на 
дейността „Здравеопазване, 
демографски промени и 
благосъстояние“ в рамките на стълба 
„Обществени предизвикателства“,
Комисията може да предоставя на 
институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на 
държавите членки притежаваната от нея 
полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза.

Or. en

Обосновка

Съображения, свързани с обществената сигурност, обществената политика и 
общественото здраве, представляват основателни изключения и оправдават 
дерогации във връзка със закрилата на правата върху интелектуалната собственост.

Изменение 238
Francisco Sosa Wagner
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на дейността
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“ 
Комисията може да предоставя на 
институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на 
държавите членки притежаваната от нея 
полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза.

При изпълнението на дейността
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“ и на 
раздела „Здравеопазване, демографски 
промени и благосъстояние“ от 
насоката „Обществени 
предизвикателства“, Комисията може 
да предоставя на институциите и 
органите на Съюза или на националните 
администрации на държавите членки 
притежаваната от нея полезна 
информация относно резултатите на 
участник, получил финансиране от 
Съюза.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да улесни употребата на резултатите от 
финансирани от ЕС научни изследвания, проведени като част от раздела 
„Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние“ от насоката „Обществени 
предизвикателства“ от органите на ЕС или от националните органи на държавите 
членки при определянето на проекти или политики.

Изменение 239
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на дейността
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“ 
Комисията може да предоставя на 
институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на 

При изпълнението на дейността
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“ 
Комисията може да предоставя на 
институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на 
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държавите членки притежаваната от 
нея полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза.

държавите членки полезната
информация на нейно разположение
относно резултатите на участник, 
получил финансиране от Съюза.

Or. en

Изменение 240
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията предоставя на 
потенциалните участници наръчник, 
в който се обясняват подробностите 
относно процеса на подбор. Освен 
претеглянето на критериите за 
подбор, в него се посочват най-често 
срещаните причини за неуспех на 
заявленията, особено подадените от 
МСП заявления, и начини за избягване 
на тези грешки. Доколкото е 
възможно тази информация също 
така се предоставя при 
публикуването на първата работна 
програма и се разширява в контекста 
на опита, придобит от Комисията. В 
степента, в която за Комисията е 
възможно да уреди това, предвид 
съответния бюджет, тези наръчници 
следва да бъдат публикувани на 
всички официални езици. Във всички 
случаи държавите членки 
гарантират, че МСП могат да 
получат безплатен екземпляр от 
наръчника на техния официален език.

Or. de

Изменение 241
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предоставянето на информация 
съгласно параграф 1 не се смята за 
прехвърляне върху получателя на 
каквито и да било права или задължения 
на Комисията или на участниците. 
Въпреки това, получателят борави с 
всяка такава информация като с 
поверителна, освен ако тя не стане 
обществено достояние или не бъде 
публично оповестена от участниците, 
или ако не е съобщена на Комисията без 
ограничения относно нейната 
поверителност. Спрямо 
класифицираната информация се 
прилагат правилата на Комисията 
относно сигурността.

2. Комисията гарантира следното:

а) предоставянето на информация 
съгласно параграф 1 не се смята за 
прехвърляне върху получателя на 
каквито и да било права или задължения 
на Комисията или на участниците,
б) получателят борави с всяка такава 
информация като с поверителна, освен 
ако тя не стане обществено достояние 
или не бъде публично оповестена от 
участниците, или ако не е съобщена на 
Комисията без ограничения относно 
нейната поверителност, както и че
в) спрямо класифицираната информация 
се прилагат правилата на Комисията 
относно сигурността.

Or. en

Обосновка

Тъй като Комисията предоставя информацията, следва да бъде нейна задача да 
гарантира, че информацията не предоставя никакви права и че получателят третира
информацията като поверителна.
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Изменение 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Насоки и информация за потенциални 

участници
1. Комисията гарантира, че на всички 
потенциални участници се 
предоставят достатъчно насоки и 
информация, паралелно с 
публикуването на първата годишна 
работна програма на 
„Хоризонт 2020“.
2. Следните документи се изготвят в 
тясно сътрудничество с всички 
съответни заинтересовани страни и 
се приемат от Комисията 
посредством актове за изпълнение 
съгласно процедурата по разглеждане, 
посочена в член 9, параграф 2:
а) правила за представяне, оценка, 
подбор и възлагане;
б) стандартен образец на 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства;
c) правила относно одитна 
сертификация.
3. Освен това следните документи, 
съдържащи насоки и информация, се 
изготвят в тясно сътрудничество с 
всички съответни заинтересовани 
страни и съответно се 
разпространяват от Комисията:
а) обяснителни бележки относно 
изготвянето на предложения, 
включително подробна информация 
относно процеса на оценка и подбор;
б) обяснителни бележки за 
бенефициенти;
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в) наръчник по финансови въпроси;
г) наръчник по правата върху 
интелектуалната собственост 
(ПИС);
д) контролен списък за 
споразумението за консорциум.
4. Разпоредбите, които Комисията 
адаптира в гореспоменатите 
документи, относно тълкуването на 
правилата, установени в 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент] и настоящия регламент, 
остават в сила за целия срок на 
действие на програмата.

Or. en

Изменение 243
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Дейностите, близки до пазара, се 
финансират основно посредством 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 244
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За целите на изчисляването на 
размера на едно предприятие, 
участникът в дадено действие се 
определя само като юридическото 
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или физическото лице, подаващо 
заявлението, като не се взема предвид 
неговото дружество майка, дъщерни 
предприятия или чуждестранни 
дялови участия.

Or. de

Обосновка

Това ще улесни подаването на заявления за отпускане на безвъзмездни средства.

Изменение 245
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена работна програма може да
ограничава изцяло или частично 
участието в „Хоризонт 2020“ на
юридически лица със седалища в 
трети държави, когато се счита, че 
условията за участие на юридически 
лица от държавите членки в 
програмите за научни изследвания и 
иновации на трета държава 
накърняват интересите на Съюза.

2. Дадена работна програма ограничава
и изключва изцяло или частично 
участието в „Хоризонт 2020“ на:

Or. en

Изменение 246
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена работна програма може да 
ограничава изцяло или частично 

2. Дадена работна програма може да 
ограничава изцяло или частично 
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участието в „Хоризонт 2020“ на 
юридически лица със седалища в трети 
държави, когато се счита, че условията 
за участие на юридически лица от 
държавите членки в програмите за 
научни изследвания и иновации на трета 
държава накърняват интересите на 
Съюза.

участието в „Хоризонт 2020“ на 
юридически лица със седалища в трети 
държави, когато се счита, че условията 
за участие на юридически лица от 
държавите членки в програмите за 
научни изследвания и иновации на трета 
държава накърняват интересите на 
Съюза. Допълнителни правила 
относно ограничения достъп до 
„Хоризонт 2020“ за някои юридически 
лица в трети държави или 
асоциирани държави са установени в 
член 6а (нов).

Or. en

Изменение 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 248
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятия, установени в трета 
държава, която се рекламира като 
офшорен финансов център или в 
която няма или съществуват само 
номинални данъци, има липса на 
ефективен обмен на информация с 
чуждестранни данъчни органи, липса 
на прозрачност по отношение на 
законодателни, съдебни или 
административни разпоредби, или не 
съществува изискване за материално-
правно местно присъствие;

Or. en

Изменение 249
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правни субекти, установени в 
трети държави, когато се счита, че 
условията за участие на правни 
субекти от държавите членки в 
програмите на третата държава за 
научни изследвания и иновации 
накърняват интересите на Съюза.

Or. en
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Изменение 250
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дадена работна програма или работен 
план може да изключи правни субекти, 
които не са в състояние да предоставят 
удовлетворителни гаранции за 
сигурност, включително по отношение 
на проучването на персонала за 
благонадеждност, ако това е оправдано 
поради съображения за сигурност.

3. Дадена работна програма или работен 
план може да изключи правни субекти, 
които не са в състояние да предоставят 
удовлетворителни гаранции за 
сигурност или за закрила на правата 
върху интелектуалната собственост, 
включително по отношение на 
проучването на персонала за 
благонадеждност, ако това е оправдано 
поради съображения за сигурност.

Or. ro

Изменение 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Европейската група за 
териториално сътрудничество 
(EGTC) или друг правен субект, 
установен съгласно 
законодателството на една от 
участващите държави, може да 
участва в действието, при условие че 
то е създадено от публични органи и 
органи от поне две участващи 
държави и при условие че са 
изпълнени условията, установени в 
настоящия регламент, както и 
всякакви условия, установени в 
съответната работна програма или 
работен план.

Or. en
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Обосновка

Съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1082/2006 дадена ЕГТС може да извършва 
други конкретни дейности във връзка с териториалното сътрудничество между 
нейните членове за постигане на целта, посочена в член 1, параграф 2, със или без 
финансова подкрепа от Общността. Съгласно предложението на Комисията за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 „Дадена ЕГТС може да извършва 
конкретни дейности във връзка с териториалното сътрудничество между нейните 
членове за постигане на целта, посочена в член 1, параграф 2, със или без финансова 
подкрепа от Съюза.“

Изменение 252
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Участие на правни субекти, 
установени в трети държави, в 
рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
или в части от нея подлежи на 
принципа на реципрочност, съгласно 
който правните субекти, установени 
в ЕС, могат да участват в програми 
за научни изследвания и иновации, 
започнати от тези държави.

Or. fr

Изменение 253
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Ограничен достъп до „Хоризонт 2020“ 

за някои правни субекти в трети 
държави и някои асоциирани държави
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Следва да се ограничи участието и 
сътрудничеството с правни субекти 
от трети държави или асоциирани 
държави, участващи във военни или 
териториални конфликти, или 
когато съществуват разумно 
обосновани подозрения за нарушения 
на правата на човека или нарушения 
на международното хуманитарно 
право. Участието на такива правни 
субекти или асоциирани държави се 
разрешава единствено ако са 
изпълнени следните критерии:
а) правният субект от третата 
държава или асоциираната държава 
представя доклад преди получаването 
на финансиране и започването на 
непреки действия, в който се описва 
подробно как средствата и другите 
мерки за подкрепа в рамките на 
„Хоризонт 2020“ не допринасят за 
дейностите,описани подробно в 
предходния параграф, и се държат 
отделно от тях. Комисията 
предоставя насоки по отношение на 
съдържанието и методологията на 
този доклад;
б) финансирането не може да бъде 
разпределено и непреките действия не 
могат да започнат преди Комисията 
да даде своето одобрение на доклада и 
неговите заключения. Ако се счете за 
необходимо, Комисията може да 
проведе собствено разследване или да 
изиска одит от трета страна;
в) след приключване на непреките 
действия или веднъж на всеки две 
години с асоциираните държави, 
Комисията следва да представи одит, 
оценяващ дали финансирането и 
мерките за подкрепа са били правилно 
управлявани;
г) публикации вследствие на 
разпоредбите на настоящия член 
следва да са публично достъпни.
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Or. en

Изменение 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в дадена дейност трябва да участват 
най-малко три юридически лица;

a) в дадена дейност трябва да участват 
най-малко две юридически лица;

Or. en

Изменение 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяко едно от трите юридически 
лица трябва да има седалище в държава 
членка или в асоциирана държава;

б) всяко едно от двете юридически 
лица трябва да има седалище в държава 
членка или в асоциирана държава;

Or. en

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

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не се допуска две от трите 
юридически лица да имат седалище в 
една и съща държава членка или 
асоциирана държава;

в) не се допуска те да имат седалище в 
една и съща държава членка или 
асоциирана държава;
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Or. en

Изменение 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трите юридически лица трябва да 
бъдат независими едно от друго по 
смисъла на член 7.

г) те трябва да бъдат независими едно 
от друго по смисъла на член 7.

Or. en

Изменение 258
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, например когато географските 
или културните аспекти на научните 
изследвания, провеждани в областта 
на социалните и хуманитарните 
науки, представляват особен интерес 
за дадена държава членка или 
асоциирана държава, а не за 
останалите, минималното условие е 
участието на едно юридическо лице със 
седалище в държава членка или в 
асоциирана държава.
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Or. es

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да информира Комисията или съответния орган по 
финансирането с оглед да се гарантира, че географските и културните компоненти 
са взети предвид при изготвянето на дадени програми или работни планове.
Участието на юридическо лице може да се изисква като минимално условие.

Изменение 259
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при действия в 
областта на първичното земеделско 
производство, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че регионите се различават по отношение на видовете почви, климат, 
инфраструктура на земеделските стопанства, възможно е много проекти в 
областта на селското стопанство да бъдат уместни само ако са приспособени към 
регионалното равнище. Например, ако в дадена област се появи вредител, трябва да 
бъдат разработени мерки за борба с този вредител в нея. При все това фактът, че 
вредителят би бил спрян, би бил от трансгранично значение, тъй като малките 
проекти в областта на научните изследвания и иновациите могат да възпрепятстват 
разпространението на вредителя на континента. Следователно е необходимо 
секторът на селското стопанство да бъде допустим за тази дерогация.
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Изменение 260
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при действия в 
областта на първичното земеделско 
производство, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

Or. en

Изменение 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при действия в 
областта на земеделското 
производство и развитието на 
селските райони, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
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в държава членка или в асоциирана 
държава.

Or. en

Изменение 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при действия в 
областта на първичното земеделско 
производство, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

Or. en

Изменение 263
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при действия в 
областта на първичното земеделско 
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обосновани случаи, предвидени в
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

производство, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

Or. en

Изменение 264
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при действия в 
областта на първичното земеделско 
производство, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

Or. en

Изменение 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Чрез дерогация от параграф 1, 
EGTC, по смисъла на член 6, може да 
кандидатства като единствен 
бенефициент за дадена операция.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията за регламент относно специфичните разпоредби от 
ЕФРР относно целите на териториалното сътрудничество се посочва, че „ЕГТС или 
друго юридическо лице, учредено в съответствие със законодателството на една от 
участващите държави, може да кандидатства като единствен бенефициер за 
определена операция, при условие че учредителите са публични органи и организации 
от: поне две участващи държави при трансгранично и транснационално 
сътрудничество и поне три участващи държави при междурегионално 
сътрудничество.“

Изменение 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Чрез дерогация от параграф 1 в 
случай на проект, координиран от 
европейска група за териториално 
сътрудничество, минималното 
условие е участието на две 
юридически лица, установени в две 
различни държави членки или 
асоциирани държави.

Or. en

Обосновка

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
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between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Изменение 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Работните програми или работните 
планове могат да предвиждат 
допълнителни условия съгласно 
специфичните изисквания на 
съответната политика или характера и 
целите на дейността, включително 
условия за броя, вида и седалищата на 
участниците.

5. Ако е необходимо и напълно 
обосновано, работните програми или 
работните планове могат да предвиждат 
допълнителни условия съгласно 
специфичните изисквания на 
съответната политика или характера и 
целите на дейността, включително 
условия за броя, вида и седалищата на 
участниците.

Or. en

Обосновка

„Хоризонт 2020“ следва да прилага общи правила, въведени чрез правилата за
участие. Всякакви допълнителни правила и условия следва да представляват 
изключение и да се прилагат при надлежно обосновани случаи, когато е абсолютно 
необходимо.

Изменение 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В условията за участие се въвежда 
гъвкавост с цел:
- да се насърчат дейности, 
поощряващи използването на 
възможности в сектори с кратки 
цикли на научни изследвания и 
иновации;
- да се подпомогне участието на МСП 
и
- да се опростят процедурите за 
дейностите, които пряко се базират 
на резултатите от финансирани 
изследвания.

Or. en

Изменение 269
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) участието се счита за особено важно 
за осъществяване на дейността от 
Комисията или от съответния орган за 
финансиране;

a) участието се счита за особено важно 
за осъществяване на дейността от 
Комисията или от съответния орган за 
финансиране след провеждането на 
консултации с Европейския 
парламент и Съвета;

Or. fr

Изменение 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансирането е предвидено в 
двустранно споразумение за научно и 
технологично сътрудничество или в 
друго споразумение между Съюза и 
международната организация, или при 
юридически лица със седалища в трети 
държави — с държавата, в която се 
намира седалището на юридическото 
лице.

б) финансирането е предвидено в 
двустранно споразумение за научно и 
технологично сътрудничество или в 
друго споразумение между Съюза и 
международната организация, или при 
юридически лица със седалища в трети 
държави — с държавата, в която се 
намира седалището на юридическото 
лице. Това споразумение следва да 
гарантира равното третиране на 
всички държави членки независимо от 
тяхното членство в международната 
организация.

Or. en

Изменение 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Изпълнението на условията, 
посочени в параграф 1, следва да 
подлежи на строг контрол от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат другите случаи, Без да се засягат другите случаи, 
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предвидени в Регламент (ЕС) 
№ XX/2012 [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/2012 [делегиран 
регламент], покани за представяне на 
предложения не се отправят за 
координационни и спомагателни 
дейности, както и за програми за 
съфинансиране на дейности, които 
трябва да се извършват от 
юридическите лица, посочени в 
работните програми, ако тези дейности 
не попадат в обхвата на поканата за 
представяне на предложения.

предвидени в Регламент (ЕС) 
№ XX/2012 [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/2012 [делегиран 
регламент], покани за представяне на 
предложения не се отправят за 
координационни и спомагателни 
дейности, както и за програми за 
съфинансиране на дейности, които 
трябва да се извършват от 
юридическите лица, посочени в 
работните програми, ако тези дейности 
не попадат в обхвата на поканата за 
представяне на предложения. Поканите 
за представяне на предложения 
могат да бъдат под всякаква форма, 
включително открити покани за 
предложения, които са необходими, 
за да се гарантира равнището на 
гъвкавост, наложено от 
многообразието от сектори и 
дейности в областта на научните 
изследвания и иновации, от 
дългосрочни проекти до краткосрочни 
дейности за използване на 
възможности.

и

Or. en

Изменение 273
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всички покани за представяне на 
предложения за научни изследвания в 
областта на сигурността са предмет 
на предварителна оценка на 
въздействието по етични и 
обществени въпроси. Покани, които 
пораждат съществени опасения 
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относно етичното и/или 
общественото въздействие, трябва 
да подлежат на засилена проверка и 
контрол.

Or. en

Изменение 274
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Броят на действията, 
финансирани в рамките на покана за 
представяне на предложения, следва 
да бъде определен чрез критерия за 
върхови постижения.

Or. en

Изменение 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Може да се прилага опростената 
двустепенна процедура за оценка, ако 
така е установено в работната 
програма, при условие че няма 
удължаване на цялостния период за 
оценка.

Or. en
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Изменение 276
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Юридическите лица, които получават 
финансиране от Съюза, сключват 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства със Съюза или 
със съответния орган за финансиране. 
Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства включва 
описание на работата, която трябва да се 
извърши от участниците и от 
участващите юридически лица от трети 
държави.

2. Юридическите лица, които получават 
финансиране от Съюза, сключват 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства със Съюза или 
със съответния орган за финансиране. 
Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства включва 
описание на работата, която трябва да се 
извърши от участниците и от 
участващите юридически лица от трети 
държави и рамковите условия, по-
специално относно правата на 
достъп, използването и 
разпространението.

Or. en

Обосновка

Трябва да се предвиди възможността за посочване на рамковите условия за действия, 
провеждани въз основа на съвместни покани за представяне на предложения с трети 
държави, по-специално във връзка с правата върху интелектуалната собственост.

Изменение 277
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Време за представяне на предложения
Съкращаването на сроковете за 
вземане на решения относно 
успешните кандидатури е 
приоритет. Обаче поради 
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естеството на всяка специфична 
покана надлежно се отчитат и 
следните аспекти:
а) ясните и прозрачни механизми за 
разработване на покани за 
представяне на предложения по 
конкретни теми ще спомогне за 
създаването на еднакви условия и за 
приобщаването и нарастването на 
участието. Доколкото е възможно, 
това следва да бъде в съответствие с 
всички програми и теми;
б) разумното предизвестие за 
предстоящи покани ще позволи на 
евентуалните участници да 
образуват консорциуми за 
представяне на предложения преди 
публикуването на поканите и това 
ще доведе до по-качествени 
предложения;
в) спазването на разумен срок между 
публикуването на поканата и крайния 
срок за представяне на предложения 
може да доведе до подобряване на 
качеството на предложенията и до 
създаване на по-добри условия за 
участниците с различни степени на 
административен капацитет, опит в 
участието в програми, финансирани 
от Съюза, различни езици и различно 
равнище на владеене на английски 
език и
- крайните срокове следва да бъдат 
планирани при отчитане на 
цялостния обхват на поканите в ЕС и 
на академичния и професионалния 
график на евентуалните участници.

Or. en

Изменение 278
Gunnar Hökmark
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Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Взаимодействия с кохезионните 

фондове
С цел създаване на взаимодействия и 
ефективност при използването на 
фондовете от политиката на 
сближаване, посветени на 
изследователски цели, следва да се 
определят общи правила за участие. 
Установява се един единствен набор 
от правила и входяща точка за 
цялото финансиране от Съюза в 
областта на научните изследвания, 
включително използването на един и 
същ идентификационен код на 
участниците (PIC) и портал за 
участниците за всички покани и 
проекти от Съюза.

Or. en

Изменение 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват 
проектоплан за използване и 
разпространение на резултатите.

1. Предложенията разглеждат дали 
са уместни отговорни измерения на 
научните изследвания и иновациите, 
както е посочено в член 14а от 
Регламент 2011/809 за установяване 
на „Хоризонт 2020“ — рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014—2020 г.) и дали те 
трябва да бъдат взети предвид.

Or. en



AM\907542BG.doc 111/180 PE492.762v01-00

BG

Обосновка

Настоящото изменение се позовава на изменение 12 на Cristina Gutiérrez-Cortines 
относно проектодоклада на María Teresa Riera Madurell относно „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма, където се предлага нов член 14а относно отговорните научни 
изследвания.

Изменение 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват проектоплан 
за използване и разпространение на 
резултатите.

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват проектоплан 
за използване на резултатите, когато 
използването е очаквано или 
изисквано, като част от поканата, 
както и план за разпространението 
на резултатите, в т.ч. план за 
управление и споделяне на данните.

Or. en

Изменение 281
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е уместно,
предложенията включват проектоплан 
за използване и разпространение на 
резултатите.

1. Предложенията включват 
проектоплан за използване и 
разпространение на резултатите.
Когато е целесъобразно, работната 
програма или работният план 
изрично посочват, че не е необходим 
проектоплан.

Or. en
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Обосновка

Планове за използване и разпространение следва да бъдат представени само в 
изключителни случаи.

Изменение 282
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват проектоплан 
за използване и разпространение на 
резултатите.

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват проектоплан 
за използване и разпространение на 
резултатите, включително план за 
управление и споделяне на данни.

Or. en

Изменение 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато е целесъобразно, например 
ако се очаква, че ще има голям обем 
заявления, Комисията може да реши 
да използва двуетапна процедура на 
заявления, при условие че оценяването 
се извършва изцяло на първия етап 
(цели, научен подход, области на 
компетентност на участниците, 
добавена стойност на научното 
сътрудничество и цялостен бюджет) 
и при условие че това не е за сметка 
на фактически по-дълги срокове за 
сключване на договорите или периоди 
за отпускане на безвъзмездни 
средства;
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Or. en

Изменение 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всяко предложение за научни 
изследвания с потенциал за по-
нататъшно развитие като нова 
медицинска технология (например 
лекарства, ваксини, медицинска 
диагностика) включва проектоплан, 
уточняващ стратегия за гарантиране 
на незабавен и възможно най-широк 
достъп до тази технология, където 
липсата на достъп до технологията 
би изложила на опасност закрилата 
на общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Достъпът до лекарства, ваксини и други медицински технологии е ключов елемент от 
функционирането на здравните системи и гарантирането на достъп до здраве. Както 
е документирано в няколко доклада на СЗО, разглеждането на стратегиите за 
достъп на възможно най-ранен етап от процеса на научноизследователската и 
развойната дейност може да допринесе на по-късен етап за функционираща система 
на здравеопазване. Източник СЗО: Доклад на Комисията по правата върху 
интелектуалната собственост, иновациите и общественото здраве. (2006 г.);
Научните изследвания, развитието и иновациите за посрещане на потребностите от 
здравеопазване в развиващите се страни: Укрепване на глобалното финансиране и 
координация (2012 г.)

Изменение 285
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Предложенията разглеждат 
начина, по който отговорните 
измерения на научните изследвания и 
иновациите, както са посочени в 
член 14а от Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], са уместни и 
взети предвид.

Or. en

Изменение 286
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва при 
необходимост информация относно 
лицензирането и мерките за контрол, 
които ще бъдат предприети от 
компетентните органи на държавите 
членки, а така също и информация 
относно одобренията от гледна точка на 
етиката, които ще бъдат предоставени. 
Що се отнася до извличането на 
стволови клетки от човешки ембриони, 
то институциите, организациите и 
изследователите подлежат на строго 
лицензиране и контрол в съответствие с 
правната рамка на съответната държава 
членка.

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва при 
необходимост информация относно 
мерките за контрол, които ще бъдат 
предприети от компетентните органи на 
държавите членки, а така също и 
информация относно одобренията от 
гледна точка на етиката, които ще бъдат 
предоставени. Що се отнася до 
извличането на стволови клетки от 
човешки ембриони, то институциите, 
организациите и изследователите 
подлежат на строг контрол в 
съответствие с правната рамка на 
съответната държава членка.

Or. en
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Изменение 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва при 
необходимост информация относно 
лицензирането и мерките за контрол, 
които ще бъдат предприети от 
компетентните органи на държавите 
членки, а така също и информация 
относно одобренията от гледна точка на 
етиката, които ще бъдат предоставени. 
Що се отнася до извличането на 
стволови клетки от човешки ембриони, 
то институциите, организациите и 
изследователите подлежат на строго 
лицензиране и контрол в съответствие с 
правната рамка на съответната държава 
членка.

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва при 
необходимост информация относно 
лицензирането и мерките за контрол, 
които ще бъдат предприети от 
компетентните органи на държавите 
членки, а така също и информация 
относно одобренията от гледна точка на 
етиката, които ще бъдат предоставени 
по целесъобразност. Що се отнася до 
извличането на стволови клетки от 
човешки ембриони, то институциите, 
организациите и изследователите 
подлежат на строго лицензиране и 
контрол в съответствие с правната 
рамка на съответната държава членка.

Or. en

Изменение 288
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва при 
необходимост информация относно 
лицензирането и мерките за контрол, 
които ще бъдат предприети от 
компетентните органи на държавите 
членки, а така също и информация 
относно одобренията от гледна точка на 
етиката, които ще бъдат предоставени. 

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва 
информация относно лицензирането и 
мерките за контрол, които ще бъдат 
предприети от компетентните органи на 
държавите членки, а така също и 
информация относно одобренията от 
гледна точка на етиката, които ще бъдат 
предоставени. Що се отнася до 
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Що се отнася до извличането на 
стволови клетки от човешки ембриони, 
то институциите, организациите и 
изследователите подлежат на строго 
лицензиране и контрол в съответствие с 
правната рамка на съответната държава 
членка.

извличането на стволови клетки от 
човешки ембриони, то институциите, 
организациите и изследователите 
подлежат на строго лицензиране и 
контрол в съответствие с правната 
рамка на съответната държава членка.

Or. ro

Изменение 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предложение, което противоречи на 
етичните принципи или на 
приложимото законодателство, или 
което не изпълнява условията, 
определени в Решение № ХХ/ЕС 
[специфична програма], в работната 
програма, в работния план или в 
поканата за подаване на предложения, 
може по всяко време да бъде изключено 
от процедурите за оценка, подбор и 
отпускане на средства.

3. Предложение, което противоречи на 
етичните принципи, основните права
или на приложимото законодателство, 
или което не изпълнява условията, 
определени в Решение № ХХ/ЕС 
[специфична програма], в работната 
програма, в работния план или в 
поканата за подаване на предложения, 
може по всяко време да бъде изключено 
от процедурите за оценка, подбор и 
отпускане на средства.

Or. en

Изменение 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяко предложение за научни 
изследвания с потенциал за по-
нататъшно развитие като нова 
медицинска технология (например 
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лекарства, ваксини, медицинска 
диагностика) включва проектоплан, 
уточняващ стратегия за гарантиране 
на незабавен и възможно най-широк 
достъп до тази технология, където 
липсата на достъп до технологията 
би изложила на опасност закрилата 
на общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Достъпът до лекарства, ваксини и други медицински технологии е ключов елемент от 
функционирането на здравните системи и той гарантира достъпа на гражданите до 
здраве, както е изчерпателно документирано в няколко доклада на Световната 
здравна организация (СЗО). Разглеждането на стратегиите за достъп на възможно 
най-ранен етап от процеса на научноизследователската и развойната дейност може 
да допринесе на по-късен етап за функционираща система на здравеопазване.
Съществуват много различни инструменти за удовлетворяване на тази потребност 
(напр. разпоредби относно правата върху интелектуалната собственост, програми за 
достъп).

Изменение 291
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяко предложение за научни 
изследвания с потенциал за по-
нататъшно развитие като нова 
медицинска технология (например 
лекарства, ваксини, медицинска 
диагностика) включва проектоплан, 
уточняващ стратегия за гарантиране 
на незабавен и възможно най-широк 
достъп до тази технология, където 
липсата на достъп до технологията 
би изложила на опасност закрилата 
на общественото здраве.

Or. en
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Изменение 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяко предложение за научни 
изследвания с потенциал за по-
нататъшно развитие като нова 
медицинска технология (например 
лекарства, ваксини, медицинска 
диагностика) включва проектоплан, 
уточняващ стратегия за гарантиране 
на незабавен и възможно най-широк 
достъп до тази технология, където 
липсата на достъп до технологията 
би изложила на опасност закрилата 
на общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Достъпът до лекарства, ваксини и други медицински технологии е ключов елемент от 
функционирането на здравните системи и гарантирането на достъп до здраве.

Изменение 293
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато е целесъобразно, 
предложенията следва да обясняват 
как и в каква степен анализът на 
свързаното с пола измерение е 
подходящ за планирания проект и 
следва да използват подходящи 
методи, както са разработени от 
авангардните научни изследвания в 
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областта.

Or. en

Обосновка

В някои области предложенията следва да посочват доколко е уместно свързаното с 
пола измерение.

Изменение 294
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка на съответствието с етичните
стандарти

Оценка на съответствието с етичните 
стандарти и измерението, свързано с 
пола

Or. en

Обосновка

В някои случаи предложенията следва да бъдат подложени на преглед на 
измерението, свързано с пола.

Изменение 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията системно извършва оценки 
на съответствието с етичните 
стандарти при предложения, 
повдигащи етични въпроси. С тези 
оценки се проверява съблюдаването на 
етичните принципи и на 
законодателството, а при научните 
изследвания, извършвани извън Съюза, 
се проверява дали същите изследвания 

В случая на научни изследвания, 
провеждани извън Съюза, Комисията 
проверява съблюдаването на етичните 
принципи, по целесъобразност, и
гарантира, че същите изследвания биха 
били позволени в държава членка.
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биха били позволени в държава членка.

Or. en

Изменение 296
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията системно извършва оценки 
на съответствието с етичните стандарти 
при предложения, повдигащи етични 
въпроси. С тези оценки се проверява 
съблюдаването на етичните принципи и 
на законодателството, а при научните 
изследвания, извършвани извън Съюза, 
се проверява дали същите изследвания 
биха били позволени в държава членка.

Комисията системно извършва оценки 
на съответствието с етичните стандарти 
при предложения, повдигащи етични 
въпроси. С тези оценки се проверява 
съблюдаването на етичните принципи и 
на законодателството, а при научните 
изследвания, извършвани извън Съюза, 
се проверява дали същите изследвания 
биха били позволени в държава членка.
Когато е целесъобразно, Комисията 
следва също така систематично да 
извършва прегледи на измерението, 
свързано с пола, за предложения, 
използвайки образец с контролен 
списък, по-специално във връзка с 
предложенията, които разглеждат 
човешките същества или като 
субекти, или като потребители.

Or. en

Обосновка

В някои случаи предложенията следва да бъдат подложени на преглед на 
измерението, свързано с пола.

Изменение 297
Francisco Sosa Wagner

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

Комисията системно извършва оценки 
на съответствието с етичните стандарти 
при предложения, повдигащи етични 
въпроси. С тези оценки се проверява 
съблюдаването на етичните принципи и 
на законодателството, а при научните 
изследвания, извършвани извън Съюза, 
се проверява дали същите изследвания 
биха били позволени в държава членка.

Комисията системно извършва оценки 
на съответствието с етичните стандарти 
при предложения, повдигащи етични 
въпроси. С тези оценки се проверява 
съблюдаването на етичните принципи и 
на законодателството на ЕС, а при 
научните изследвания, извършвани 
извън Съюза, се проверява дали същите 
изследвания биха били позволени в 
държава членка.

Or. es

Обосновка

С цел да се гарантира, че оценките на съответствието с етичните стандарти се 
провеждат в съответствие със законодателството и принципите на ЕС.

Изменение 298
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всички покани за представяне на 
предложения за научни изследвания в 
областта на сигурността са предмет 
на предварителна оценка на 
въздействието по етични въпроси. 
Този преглед трябва да излезе извън 
тесните предели на 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на личните 
данни и следва да отчете по-
широките обществени въздействия 
на съответната програма за НИРД в 
областта на сигурността. Покани, 
които пораждат съществени 
опасения относно етичното и/или 
общественото въздействие, трябва 
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да подлежат на засилена проверка и 
контрол. В частност всеки проект в 
рамките на такава покана ще 
подлежи на оценка на 
съответствието с етичните 
стандарти.

Or. en

Изменение 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията прави процеса на 
оценка на съответствието с 
етичните стандарти колкото се 
може по-прозрачен за специалистите 
по проекти и за участниците.

Or. en

Изменение 300
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията се стреми да 
гарантира, че оценките на 
съответствието с етичните 
стандарти не водят, когато е 
възможно, до неоправдано забавяне 
във връзка със започването, 
продължаването или приключването 
на проекти.

Or. en
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Изменение 301
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Преглед на измерението, свързано с 

пола
Комисията систематично извършва 
прегледи на измерението, свързано с 
пола, за предложения, използвайки 
образец с контролен списък.

Or. en

Изменение 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Въздействието се претегля 
спрямо оценката на общите 
финансови разходи за проекта, което 
определя съотношението разходи-
въздействие като критерии за 
възлагане.

Or. en

Обосновка

Тъй като „Хоризонт 2020“ е програма за разпределение на обществени средства, 
съотношението разходи-ползи за дадено предложение следва също да се отчете при 
класирането и подбора на предложенията за финансиране.



PE492.762v01-00 124/180 AM\907542BG.doc

BG

Изменение 303
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подадените предложения се оценяват 
въз основа на следните критерии за 
отпускане на безвъзмездни средства:

1. Подадените предложения се оценяват 
въз основа на критерии за отпускане на 
безвъзмездни средства, както следва:

Or. pl

Обосновка

Изменения 4, 5, 6, 7 и 8 уточняват критериите, които следва да бъдат използвани за 
определяне на единната скала за оценки, представени от лица, които преразглеждат 
оценките.

Изменение 304
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) върхови постижения; а) върхови постижения въз основа на 
оценка на научноизследователските 
центрове в съответствие с член 2, 
параграф 1, точка 17а (нова);

Or. pl

Обосновка

Изменения 4, 5, 6, 7 и 8 уточняват критериите, които следва да бъдат използвани за 
определяне на единната скала за оценки, представени от лица, които преразглеждат 
оценките.

Изменение 305
Adam Gierek
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въздействие; б) постижения в областта на 
научните изследвания на членовете 
на екипа;

Or. pl

Обосновка

Изменения 4, 5, 6, 7 и 8 уточняват критериите, които следва да бъдат използвани за 
определяне на единната скала за оценки, представени от лица, които преразглеждат 
оценките.

Изменение 306
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) качество и ефективност при
внедряването.

в) разходи за внедряването.

Or. pl

Обосновка

Изменения 4, 5, 6, 7 и 8 уточняват критериите, които следва да бъдат използвани за 
определяне на единната скала за оценки, представени от лица, които преразглеждат 
оценките.

Изменение 307
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) вероятност за успех.

Or. pl

Обосновка

Изменения 4, 5, 6, 7 и 8 уточняват критериите, които следва да бъдат използвани за 
определяне на единната скала за оценки, представени от лица, които преразглеждат 
оценките.

Изменение 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) взаимодействия с друго публично 
финансиране на национално, 
регионално и местно равнище.

Or. en

Обосновка

С цел да се улесни действителното взаимодействие с програмите за финансиране, 
осъществявани от държавите членки и регионите, в контекста на действителна 
интелигентна специализация и концентрация на ресурси, се счита за целесъобразно да 
се предостави възможност за възлагането на проекти също така въз основа на 
потенциала за реализиране на тези взаимодействия.

Изменение 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всеки от изброените в параграф 1 
критерии ще се оценява в рамките на 
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скала до 5. Могат да бъдат дадени 
половината от точките. Точките 
посочват следната информация по 
отношение на разглеждания 
критерий:
а) 0 - Предложението не отговаря на 
разглеждания критерий или не може 
да бъде оценено поради липсваща или 
непълна информация
б) 1 — слаб. Критерият не се 
изпълнява задоволително или са 
налице съществени слабости.
в) 2 — задоволителен. Въпреки че 
предложението в общи линии 
отговаря на критерия, съществуват 
значителни слабости.
г) 3 — добър. Предложението 
отговаря добре на критерия, въпреки 
че ще бъдат необходими подобрения.
д) 4 — много добър. Предложението 
отговаря много добре на критерия, 
въпреки че са възможни някои 
подобрения.
е) 5 — отличен. Предложението 
успешно отговаря на всички уместни 
аспекти от въпросния критерий. Ако 
има недостатъци, те са 
незначителни.

Or. en

Изменение 310
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Критериите за подбор и тяхното 
претегляне се определят в работната 
програма или работния план, като 
тяхното използване се адаптира към 
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приоритетите на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 311
Romana Jordan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Въздействието се претегля 
спрямо оценката на общите 
финансови разходи за проекта, което 
определя съотношението разходи-
въздействие като критерии за 
възлагане.

Or. en

Изменение 312
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предложенията, представени в 
рамките на дейностите на ЕСНИ, 
свързани с авангардни изследвания, се 
прилага единствено критерият за 
върхови постижения.

заличава се

Or. ro

Изменение 313
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предложенията, представени в 
рамките на дейностите на ЕСНИ, 
свързани с авангардни изследвания, се 
прилага единствено критерият за 
върхови постижения.

2. За предложенията, представени в 
рамките на дейностите на ЕСНИ, 
свързани с авангардни изследвания, се 
прилага единствено критерият за 
върхови постижения при подбора на 
научноизследователския екип, т.е. 
той се основава на оценката за 
достъпа на изследователите до 
модерни научноизследователски 
съоръжения съгласно член 2, 
параграф 1, точка 17а (нова).

Or. pl

Обосновка

Критерият за върхови постижения се нуждае от пояснение.

Изменение 314
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Критериите за подбор и възлагане 
следва да се прилагат без неравно 
третиране на половете. Следва да се 
установи система от стимули в 
подкрепа на проекти, съдържащи 
перспективата за равенство между 
половете. Комисията установява 
процеси за наблюдение на 
прилагането на тази разпоредба и 
прави публично достояние своите 
заключения.

Or. en
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Изменение 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Критерият за въздействието 
включва потенциалния обхват на 
разпространение и публичната 
достъпност на резултатите и 
данните от научните изследвания, 
като се отдава приоритет на 
проекти, които потенциално водят 
до по-широко разпространение и 
използване на резултатите.

Or. en

Изменение 316
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Най-висока оценка се дава на 
критерия за въздействие за 
предложения по приоритет „Водещи 
позиции в промишлеността“.

Or. en

Изменение 317
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В работната програма или в работния 
план се уточнява прилагането на 
критериите, посочени в параграф 1, и се 
определят коефициенти и прагове.

3. В работната програма или в работния 
план се уточнява прилагането на 
критериите, посочени в параграф 1, и се 
определят коефициенти и прагове.
Освен това балансираното 
представителство на мъжете и 
жените се установява като критерий 
на работните програми.

Or. en

Изменение 318
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В работната програма или в работния 
план се уточнява прилагането на 
критериите, посочени в параграф 1, и се 
определят коефициенти и прагове.

3. В работната програма или в работния 
план се уточнява прилагането на 
критериите, посочени в параграф 1, и се 
определят подкритерии, коефициенти и 
прагове. Оценката гарантира 
равенството между половете и 
липсата на дискриминация.

Or. en

Изменение 319
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията приема и публикува 
правилата, които уреждат 
процедурата за представяне на 
предложения, а така също и 



PE492.762v01-00 132/180 AM\907542BG.doc

BG

свързаните с нея процедури за оценка, 
подбор и отпускане, и публикува 
указания за кандидатите, 
включително насоки за оценителите. 
По-специално, Комисията установява 
подробни правила за процедурата за 
представяне на два етапа 
(включително по отношение на 
обхвата и характера на 
предложението на първия етап, а 
така също и по отношение на 
пълното предложение на втория 
етап), както и правила за 
процедурата на оценяване на два 
етапа.

Or. de

Обосновка

Необходимите документи следва вече да са определени възможно най-изчерпателно в 
правилата, уреждащи участието.

Изменение 320
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията изготвя насоки за 
процедурата за подбор, които 
обясняват прилагането на 
критериите за отпускане на 
безвъзмездни средства и определят 
значението на конкретните 
коефициенти и прагове за 
процедурата за подбор. Тези насоки се 
публикуват едновременно с първата 
работна програма. Съдържанието на 
насоките има задължителен 
характер за службите на Комисията.

Or. en
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Изменение 321
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията изготвя насоки за 
процедурата за подбор, които 
обясняват прилагането на 
критериите за отпускане на 
безвъзмездни средства и определят 
значението на конкретните 
коефициенти и прагове за 
процедурата за подбор. Тези насоки се 
публикуват едновременно с първата 
работна програма.

Or. en

Изменение 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато е целесъобразно, в 
процедурата по оценка се отчита 
потенциалът на дадено предложение 
за насърчаване на международното 
сътрудничество по ключови теми 
като например стандартизацията.

Or. en

Изменение 323
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Представянето на офертата на 
език, различен от английски, не 
трябва да поставя кандидатите в 
неблагоприятно положение в хода на 
процедурата по подбор.

Or. de

Изменение 324
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предложенията се класират според 
резултатите от оценяването. Подборът 
се извършва въз основа на това 
класиране.

4. Предложенията се класират според 
резултатите от оценяването въз основа 
на предложената скала за цифрова 
оценка. Една и съща тема (проблем за 
разрешаване) или сходна тема може 
да бъде дадена независимо на два 
отделни изследователски екипа, за да 
се засили конкурентоспособността.

Or. pl

Обосновка

Конкурентоспособността следва да бъде фактор както по време на процеса на 
подаване на заявления за отпускане на безвъзмездни средства, така и при 
отпускането на такива.

Изменение 325
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предложенията се класират според 
резултатите от оценяването. Подборът 
се извършва въз основа на това 
класиране.

4. Предложенията се класират според 
резултатите от оценяването. Подборът 
се извършва въз основа на това 
класиране. Когато две или повече 
предложения се считат за равни въз 
основа на определените в 
параграфи 1и 2 критерии, Комисията 
взема предвид икономически най-
изгодната оферта като 
допълнителен критерий.

Or. en

Изменение 326
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Поканите за представяне на 
предложения основно прилагат 
процедурата за представяне на два 
етапа в съответствие с разпоредбите 
на Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент] и правилата за 
неговото прилагане.

Or. en

Изменение 327
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 

5. Чрез средства, които са 
съвместими с националното право,
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финансовите възможности само на 
координатори, при които исканото от 
Съюза финансиране за дейност е равно 
на или превишава 500 000 EUR, освен 
ако наличната информация дава 
основания за съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници.

Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 
финансовите възможности само на 
координатори, при които исканото от 
Съюза финансиране за дейност е равно 
на или превишава 100 000 EUR, освен 
ако наличната информация дава 
основания за съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници. Комисията 
предоставя опростен, лесен за 
употреба електронен инструмент, 
чрез който кандидатите да 
извършват проверка на финансовата 
си жизнеспособност.

Or. en

Обосновка

Предимството на националното право трябва  да се признае и ще бъде важна стъпка 
към опростяването на процедурите за участниците.

Изменение 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 
финансовите възможности само на 
координатори, при които исканото от 
Съюза финансиране за дейност е равно 
на или превишава 500 000 EUR, освен 
ако наличната информация дава 
основания за съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници.

5. Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 
финансовите възможности само на 
координатори или други участници, 
при които исканото от Съюза 
финансиране за дейност е равно на или 
превишава 650 000 EUR, както е в 
Седмата рамкова програма, освен ако 
наличната информация дава основания 
за съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници.

Or. en
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Изменение 329
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 
финансовите възможности само на 
координатори, при които исканото от 
Съюза финансиране за дейност е равно 
на или превишава 500 000 EUR, освен 
ако наличната информация дава 
основания за съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници.

5. Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 
финансовите възможности, при които 
исканото от Съюза финансиране за 
участника е равно на или превишава
500 000 EUR, освен ако наличната 
информация дава основания за 
съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници.

ПOr. en

Обосновка

Проверката на финансовите възможности на координатора не дава указания за 
финансовите възможности на участниците, изискващи съществен размер от 
вноската. Проверката следва да се съсредоточи върху участниците, а не върху 
действията на координатора.

Изменение 330
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато потенциалният координатор 
на МСП не отговаря на всички 
финансови критерии, Гаранционният 
фонд на участниците, както е описан 
в член 32 от настоящия регламент, 
може да покрие риска.

Or. en
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Изменение 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Не се проверяват финансовите 
възможности на юридически лица, 
чиято жизнеспособност е гарантирана 
от държава членка или от асоциирана 
държава, както и на средни и висши 
учебни заведения.

6. Не се проверяват финансовите 
възможности на юридически лица, 
чиято жизнеспособност е гарантирана
от държава членка или от асоциирана 
държава, както и на средни и висши 
учебни заведения. По подобен начин 
финансовите и координационните 
способности на дъщерните 
предприятия или стартиращите 
предприятия с ниска капитализация 
няма да бъдат проверявани дали
тяхната жизнеспособност е 
гарантирана от техните акционери 
дотолкова доколкото това се 
възобновява на годишна основа.

Or. en

Изменение 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Не се проверяват финансовите 
възможности на юридически лица, 
чиято жизнеспособност е гарантирана 
от държава членка или от асоциирана 
държава, както и на средни и висши 
учебни заведения.

6. Не се проверяват финансовите 
възможности на юридически лица, 
чиято жизнеспособност е гарантирана 
от държава членка или от асоциирана 
държава, както и на средни и висши 
учебни заведения. По подобен начин 
финансовите и координационните 
способности на дъщерните 
предприятия или стартиращите 
предприятия с ниска капитализация 
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няма да бъдат проверявани дали 
тяхната жизнеспособност е 
гарантирана от техните акционери 
дотолкова доколкото това се 
възобновява на годишна основа.

Or. en

Изменение 333
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В етапа на финансово 
утвърждаване от процедурата МСП в 
някои сектори, които са по-скоро 
съсредоточени върху научните 
изследвания отколкото върху 
генерирането на печалби, не трябва 
да представят доказателства за 
оперативния оборот през предходни 
години, за да отговарят на условията 
за получаване на финансиране.

Or. en

Обосновка

Много МСП, особено тези в сектора на биотехнологиите, са по-скоро съсредоточени 
върху НИРД, отколкото върху генерирането на печалби.

Изменение 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Поканите за представяне на 
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предложения по принцип включват 
процедура за представяне на два 
етапа в съответствие с разпоредбите 
на Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент] и правилата за 
неговото прилагане.

Or. en

Изменение 335
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Финансовите способности могат 
да бъдат гарантирани от всяко друго 
юридическо лице, чиито финансови 
възможности могат впоследствие да 
бъдат проверени съгласно член 14, 
параграф 5.

Or. en

Изменение 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията или съответният орган за 
финансиране предвижда процедура за 
преразглеждане на оценката за 
кандидати, които считат, че оценката на 
тяхното предложение не е била 
извършена в съответствие с 
процедурите, определени в настоящите 
правила, в конкретните работна 
програма, работен план или покана за 
представяне на предложения.

1. Комисията или съответният орган за 
финансиране предвижда напълно 
прозрачна процедура за преразглеждане 
на оценката за кандидати, които считат, 
че оценката на тяхното предложение не 
е била извършена в съответствие с 
процедурите, определени в настоящите 
правила, в конкретните работна 
програма, работен план или покана за 
представяне на предложения.
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Or. en

Изменение 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране отговаря за разглеждането 
на тази молба. То обхваща само 
процедурните аспекти на оценката, а 
не качествата на предложението.

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране отговаря за разглеждането 
на тази молба.

Or. en

Изменение 338
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране отговаря за разглеждането 
на тази молба. То обхваща само 
процедурните аспекти на оценката, а не
качествата на предложението.

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране отговаря за разглеждането 
на тази молба. То обхваща само 
процедурните аспекти на оценката, и по 
целесъобразност и в съответствие с 
предходния параграф — качествата на 
предложението.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение създава условия за разглеждането на качествата на 
представените предложения.

Изменение 339
Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато проекти за субсидии по 
„Хоризонт 2020“ са внесени отново, 
Комисията, преди извършването на 
оценката, предоставя на 
разположение на новата оценяваща 
комисия заявлението за проект, 
което преди е било представено, 
както и придружаващото резюме на 
предишния доклад за оценка (ESR). 
Комисията — при надлежно 
отчитане на техническото и 
научното развитие, гарантира, че 
между констатациите в старото и 
новото резюме на доклада за оценка 
на проекта не съществуват 
несъответствия.

Or. nl

Изменение 340
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията за преразглеждане на 
оценката, съставена от служители на 
Комисията или на съответния орган за 
финансиране, представя становище по 
процедурните аспекти на процеса на 
оценяване. Тя се председателства от 
длъжностно лице от Комисията или от 
съответния орган за финансиране, което 
е от отдел, различен от отговарящия за 
поканата за представяне на 
предложения. Комисията за 
преразглеждане на оценката може да 
препоръча една от следните стъпки:

4. Комисията за преразглеждане на 
оценката, съставена от служители на 
Комисията или на съответния орган за 
финансиране, представя становище по 
процедурните аспекти на процеса на 
оценяване. Тя се председателства от 
длъжностно лице от Комисията или от 
съответния орган за финансиране, което 
е от отдел, различен от отговарящия за 
поканата за представяне на 
предложения; комисията избира 
независим експерт от базата данни, 
посочена в член 37 от настоящия 
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регламент; експертът предоставя 
становище относно това дали да се 
разгледа съответното предложение 
въз основа на неговите качества, 
окончателното решение обаче се 
взема от председателя на комисията. 
Комисията за преразглеждане на 
оценката може да препоръча една от 
следните стъпки:

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение въвежда система за включване на независим експерт, който 
да установи дали да се разглеждат качествата на дадено предложение, въпреки че 
председателят на комисията има последната дума.

Изменение 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията за преразглеждане на 
оценката, съставена от служители на 
Комисията или на съответния орган за 
финансиране, представя становище по 
процедурните аспекти на процеса на 
оценяване. Тя се председателства от 
длъжностно лице от Комисията или от 
съответния орган за финансиране, което 
е от отдел, различен от отговарящия за 
поканата за представяне на 
предложения. Комисията за 
преразглеждане на оценката може да 
препоръча една от следните стъпки:

4. Комисията за преразглеждане на 
оценката, съставена от служители на 
Комисията или на съответния орган за 
финансиране, представя прозрачно и 
обективно становище относно процеса 
на оценяване. Тя се председателства от 
длъжностно лице от Комисията или от 
съответния орган за финансиране, което 
е от отдел, различен от отговарящия за 
поканата за представяне на 
предложения. Комисията за 
преразглеждане на оценката може да 
препоръча една от следните стъпки:

Or. en

Изменение 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) преоценка на предложението; а) преоценка на предложението от 
оценители, които не са участвали в 
предишната оценка;

Or. en

Изменение 343
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въз основа на препоръката Комисията 
или съответният орган за финансиране 
вземат решение, за което уведомяват 
координатора на предложението.

5. Въз основа на препоръката Комисията 
или съответният орган за финансиране 
вземат решение, за което уведомяват 
координатора на предложението в срок 
от 30 дни от датата, на която 
Комисията или съответният орган за 
финансиране получи искането за 
преразглеждане.

Or. en

Изменение 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въз основа на препоръката Комисията 
или съответният орган за финансиране 
вземат решение, за което уведомяват 

5. Въз основа на препоръката Комисията 
или съответният орган за финансиране 
вземат решение, за което уведомяват 
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координатора на предложението. координатора на предложението в срок 
от 30 дни от представянето на 
искане за преразглеждане.

Or. en

Обосновка

С цел да се постигне безпроблемно прилагане на програмата и да се намали 
несигурността за реалните и потенциалните участници, е много важно процедурата 
по обжалване да се управлява по-най ефективния и ефикасен начин и да се избегнат 
ненужни забавяния. Предложеният срок позволява достатъчно време за финализиране 
на процедурата по обжалване.

Изменение 345
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Правна защита

Комисията създава официална 
процедура за подаване на жалби за 
участниците, която може да включва 
посочването на омбудсман, който да 
разглежда изключително въпроси, 
свързани с научноизследователски и 
новаторски проекти по линия на 
„Хоризонт 2020”. Комисията 
гарантира, че участниците са 
осведомени за всички процедури за 
жалби/правна защита, с които 
разполагат, чрез публикуване на 
подробности относно процедурите за 
жалби/правна защита в цялата 
кореспонденция с участниците или 
заявителите. Процедурата е 
прозрачна и резултатите и процесът 
на вземане на решение се предоставят 
на разположение на участниците.
Участниците имат право да подават 
жалби относно всеки аспект на 
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своето участие в „Хоризонт 2020”. 
Процедурата за подаване на жалби не 
се ограничава до процедурни аспекти 
на оценката на предложенията.
Комисията отговаря на подадените 
жалби в срок от 30 дни след тяхното 
получаване, като отговорът се 
придружава от предварително 
решение.
В съответствие с 
Директива 2008/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 
2008 г. относно някои аспекти на 
медиацията по гражданскоправни и 
търговскоправни въпроси и 
резолюцията на Европейския 
парламент от 13 септември 2011 г. 
относно прилагането в държавите 
членки на Директивата относно 
медиацията, нейното въздействие 
върху медиацията и възприемането й 
от съдилищата1, когато подадена 
жалба не може да бъде разрешена по 
задоволителен начин чрез 
официалната вътрешна процедура на 
Комисията за разглеждане на жалби 
(от омбудсмана или от равностоен 
орган), Европейската комисия и 
участниците могат да се 
споразумеят да направят опит за 
разрешаване на спора чрез процес на 
медиация в съответствие с 
правилата на процедура за използване 
на център за медиация. Комисията и 
участниците се споразумяват 
предварително относно центъра за 
медиация, съвместно със списък на 
центрове за медиация, одобрени от 
Комисията.
Комисията заделя 0,5 % от бюджета 
за „Хоризонт 2020“ за първоначално 
неуспешни проекти, които след 
прилагане на процедурата за правна 
защита получават положителна 
оценка.
__________________
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1 Приети текстове, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Изменение 346
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 16 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Комисията или съответният 
орган за финансиране изготвя, в 
тясно сътрудничество с държавите 
членки, модел на споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства 
между Комисията или съответния 
орган за финансиране и участниците 
в съответствие с настоящия 
регламент при отчитане на 
характеристиките на съответната 
схема за финансиране.

Or. en

Обосновка

За разлика от правилата, уреждащи участието в Седмата рамкова програма 
(член 19, параграф 8), Комисията не е предвидила изрично изготвянето на модел за 
споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в настоящото предложение.
Подобни споразумения ще позволят по-голяма правна сигурност за участниците, тъй 
като те установяват условията и задълженията, на които участниците ще 
подлежат във връзка с проекта.

Изменение 347
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 16 – параграф -1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Най-късно при публикуването на 
поканата за представяне на 
предложения, Комисията или 
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съответният орган за финансиране 
предоставят на разположение 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства за 
съответното действие.

Or. en

Обосновка

Участниците трябва да имат сигурност относно правилата, които ще се прилагат 
за дадено действие. По тази причина следва да бъдат използвани модели на 
споразумения за отпускане на безвъзмездни средства във възможно най-голяма 
степен. Също така условията на споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства трябва да бъдат своевременно на разположение във връзка с поканите.

Изменение 348
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията или съответният орган за 
финансиране сключва с участниците 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства.

1. Комисията или съответният орган за 
финансиране сключва с участниците 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства. Комисията, 
след консултации с държавите 
членки, изготвя модел на 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства, в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 349
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията или съответният 
орган за финансиране гарантира, че 
периодът между крайния срок за 
представяне на предложения и 
подписването на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
или вземането на решение за 
отпускане на безвъзмездни средства 
се ограничава до период, не по-дълъг 
от шест месеца. Периодът може да 
се удължи при обосновани 
изключителни случаи. Заедно с 
потвърждаването на получаването 
на предложенията за проекти 
Комисията следва да оповести 
индикативни срокове за основните 
етапи на процедурата до подписване 
на споразумението.

Or. de

Обосновка

В резултат на необходимото съкращаване на времето до отпускането на 
безвъзмездните средства, което има за цел да направи програмата по-привлекателна, 
и двете страни ще изпитат  по-голям натиск във връзка с времевите ограничения.
Благодарение на наличието на график, участниците могат да се подготвят 
своевременно за съответните етапи. Освен това, графикът ще повиши 
прозрачността на процедурата.

Изменение 350
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
на Комисията или на съответните 
органи за финансиране. В него се 

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
на Комисията или на съответните 
органи за финансиране. В него се 



PE492.762v01-00 150/180 AM\907542BG.doc

BG

определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността.

определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността. То 
спазва настоящия регламент и 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/XX [делегиран 
регламент]. 

Or. en

Изменение 351
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
на Комисията или на съответните 
органи за финансиране. В него се 
определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността.

2. Като се вземат предвид и се 
спазват разпоредбите на настоящия 
регламент в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят правата и задълженията на 
участниците, на Комисията или на 
съответните органи за финансиране. В 
него се определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва да гарантира, че споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изцяло взема под внимание настоящия регламент и в него не са 
включени никакви нови тълкувания.

Изменение 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
на Комисията или на съответните 
органи за финансиране. В него се 
определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността.

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
както и или на Комисията, или на 
съответните органи за финансиране. В 
него се определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността, 
както и ролята и задачите на 
координатора на консорциум.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че споразумението за отпускане на безвъзмездни средства 
изцяло взема под внимание настоящия регламент и в него не са включени никакви нови 
тълкувания.

Изменение 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
на Комисията или на съответните 
органи за финансиране. В него се 
определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността.

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
както и или на Комисията, или на 
съответните органи за финансиране. В 
него се определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността.

Or. en
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Изменение 354
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят права и задължения на 
участниците по отношение на правата 
на достъп, използването и 
разпространението на резултатите, 
които допълват посочените в настоящия 
регламент.

3. Въз основа на изискване в 
работната програма в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят права и 
задължения на участниците по
отношение на правата на достъп, 
използването и разпространението на 
резултатите, които допълват посочените 
в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 355
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато научните изследвания се 
провеждат в област, която е 
подходяща за опазването на 
общественото здраве, 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства съдържа 
разпоредби, които насърчават 
достъпността на резултатите за 
лицата, които пребивават в Съюза и 
извън него, чрез социално отговорни 
стратегии за лицензиране.

Or. en

Изменение 356
Britta Thomsen
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, когато е 
уместно, отразява общите принципи,
залегнали в препоръката на Комисията
относно Европейската харта за 
изследователи и Кодекса за поведение 
при подбор на изследователи18.

4. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, когато е 
уместно, съдържа разпоредби, които 
гарантират спазването на етичните
принципи и принципите на 
интегритет на научните 
изследвания, включително 
създаването на независим съвет по 
въпросите на етиката, и правото на
Комисията да провежда одит по 
въпросите на етиката, както и 
създаването на независим съвет за 
интегритет на научните изследвания 
и правото на Комисията да провежда 
одит на интегритета на научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 357
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, когато е 
уместно, отразява общите принципи, 
залегнали в препоръката на Комисията 
относно Европейската харта за 
изследователи и Кодекса за поведение 
при подбор на изследователи.

4. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, когато е 
уместно, отразява общите принципи, 
залегнали в препоръката на Комисията 
относно Европейската харта за 
изследователи и Кодекса за поведение 
при подбор на изследователи. То по-
специално включва дейности за 
насърчаване на балансираното 
представителство на мъжете и 
жените в научноизследователските 
екипи и за гарантиране на адекватно 
включване на измерението, свързано с 
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пола, в научноизследователското 
съдържание.

Or. en

Изменение 358
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, когато е
уместно, отразява общите принципи, 
залегнали в препоръката на Комисията 
относно Европейската харта за 
изследователи и Кодекса за поведение 
при подбор на изследователи.

4. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, когато е 
уместно, отразява общите принципи, 
залегнали в препоръката на Комисията 
относно Европейската харта за 
изследователи и Кодекса за поведение 
при подбор на изследователи, както и 
принципа за равенство между 
половете, установен в член 15 от 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“].

Or. en

Изменение 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията или съответен орган 
за финансиране гарантира, че за 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства в резултат от
покани за представяне на 
предложения съгласно специалния 
инструмент за МСП времето между 
крайния срок за представяне на 
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предложения, както е установен от 
отделните покани за представяне на 
предложения, и подписването на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, или, когато е 
приложимо, решението за отпускане 
на безвъзмездни средства, се 
ограничава до период, не по-дълъг от 
пет месеца.

Or. en

Изменение 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато научните изследвания се 
провеждат в област, която е 
подходяща за опазването на 
общественото здраве, 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства съдържа 
разпоредби, които насърчават 
достъпността на резултатите чрез 
социално отговорни стратегии за 
лицензиране.

Or. en

Изменение 361
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Споразумението за отпускане на 5. Споразумението за отпускане на 
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безвъзмездни средства при 
необходимост съдържа разпоредби, 
гарантиращи съблюдаването на 
етичните принципи, включително 
създаването на независим съвет по 
етика, и правото на Комисията да 
извършва проверка на спазването на 
етичните принципи.

безвъзмездни средства при 
необходимост и във всеки случай за 
всички проекти за изследвания в 
областта на сигурността, съдържа 
разпоредби, гарантиращи 
съблюдаването на етичните принципи, 
включително създаването на независим 
съвет по етика, и правото на Комисията 
да извършва проверка на спазването на 
етичните принципи.

Or. en

Изменение 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства при 
необходимост съдържа разпоредби, 
гарантиращи съблюдаването на 
етичните принципи, включително 
създаването на независим съвет по 
етика, и правото на Комисията да 
извършва проверка на спазването на 
етичните принципи.

5. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства при 
необходимост съдържа разпоредби, 
гарантиращи съблюдаването на 
етичните принципи и основните права, 
включително създаването на независим 
съвет по етика, и правото на Комисията 
да делегира независима проверка на 
спазването на етичните принципи.

Or. en

Изменение 363
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Отпускането на безвъзмездни 
средства за конкретни дейности може да 
бъде част от рамково партньорство в 

6. В изключителни и надлежно 
обосновани случаи отпускането на 
безвъзмездни средства за конкретни 
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съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[Финансов регламент] и Регламент (ЕО) 
№ [делегиран регламент].

дейности може да бъде част от рамково 
партньорство в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕО) № XX/XX [делегиран 
регламент].

Or. en

Изменение 364
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Срок за отпускане на безвъзмездни 

средства
Комисията или съответен орган за 
финансиране гарантира, че времето 
между крайния срок за представяне 
на предложения, както е установен 
от отделните покани за представяне 
на предложения, и подписването на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, или, когато е 
приложимо, решението за отпускане 
на безвъзмездни средства, по правило 
се ограничава до период, не по-дълъг 
от четири месеца с възможност за 
удължаване на времето до 
подписването на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
за максимален период, не по-дълъг от 
шест месеца.

Or. en

Изменение 365
Bernd Lange
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Предложение за регламент
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Ако научните изследвания се 
провеждат в област, която е 
подходяща за опазването на 
общественото здраве, 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства включва 
разпоредби за насърчаване на достъпа 
до резултати от научните 
изследвания за граждани и 
неграждани на Съюза посредством 
социално отговорни стратегии за 
трансфер на технологии.

Or. de

Обосновка

Резултатите от научните изследвания, получени с помощта на обществено 
финансиране, следва да бъдат достъпни за всички. Следователно правилата, 
регламентиращи европейските научни изследвания, следва да разглеждат не само 
върховите научни постижения, но и социалната полза. Един от тези аспекти е да се 
гарантира достъп в световен мащаб до лекарствени продукти, които са 
жизненоважни.

Изменение 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията или друг съответен 
орган за финансиране гарантира, че 
времето между крайния срок за 
предоставяне на предложения, както 
е установен от отделните покани за 
представяне на предложения, и 
подписването на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
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или, когато е приложимо, решението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства, се ограничава до период, не 
по-дълъг от шест месеца. Поради 
сложността на някои консорциуми 
поне четири месеца от този период 
следва да се предостави на 
участниците да приемат 
предложението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Периодът 
може да се удължи с един месец при 
изключителни обстоятелства.

Or. en

Изменение 367
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Срок за отпускане на безвъзмездни 

средства
1. Средният срок за отпускане на 
безвъзмездни средства е шест месеца 
от датата на предложението за 
преговори. Съвкупното количество 
време, необходимо на Комисията за 
приключване на вътрешния процес, 
включително подготовката на 
съответната информация и 
документация, оценка и подписване 
на споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства, не надвишава 
60 работни дни. Съвкупно на 
участниците се дават не по-малко от 
60 работни дни за подготовка на 
съответната необходима 
информация и документация.
2. Когато това е целесъобразно по 
отношение на конкретна покана за 
предложения, се отчита надлежно 
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процедурата на оценяване на два 
етапа, за да бъдат намалени 
разходите за подготовка на 
предложенията, които не са успешни. 
За двуетапната процедура срокът за 
отпускане на безвъзмездни средства е 
девет месеца. При двуетапния процес 
следва да има последователност във 
формата на представянето на 
предложението и заявителите 
трябва да разполагат с достатъчно 
време за подготовка на втория етап 
от предложението.
3. Комисията се стреми да взема 
решения или да изисква информация 
във възможно кратки и разумни 
срокове. Комисията избягва да 
задължава участниците да 
принаписват или да предоговарят 
части от първоначалната успешно 
предложение, освен ако не съществува 
разумно основание за това.
4. На участниците се предоставят 
разумни срокове за подготовка на 
необходимата информация за 
проектите.
5. При изготвяне на документите за 
заявлението и при определяне на 
сроковете Комисията осъзнава много 
добре факта, че МСП и особено 
научните работници в 
университетите не разполагат с 
почти никакви специфични 
възможности за подготовка на 
административни документи. Следва 
да бъдат избягвани повтарящи се 
елементи в заявлението, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства и в 
подкрепящите документи. 
Комисията се въздържа да изисква от 
участниците информация, която вече 
е налична в администрацията, освен 
ако не е необходимо нейното 
актуализиране. В това отношение 
Комисията прилага принципа „само 
веднъж”, съгласно който 
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информацията, вече предоставена на 
администрацията, не следва да бъде 
изисквана повторно от друга служба 
на администрацията, т.е. 
предприятията не следва да бъдат 
задължавани да предоставят наново 
информация, която органите вече са 
получили по друг маршрут.
6. Комисията се стреме, доколкото е 
възможно, да избягва да насрочва 
покани за представяне на 
предложения по такъв начин, че това 
да изисква евентуалните кандидати 
да представят документация през 
периодите, които обикновено 
съвпадат с периоди на отпуски за 
научните и деловите среди.
7. Комисията се стреми да ограничава 
времето, необходимо за изготвянето 
на необходимата документация след 
изготвянето на споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
до 15 работни дни.
8. В подходящи случаи, като например 
за МСП, на Комисията се разрешава 
по целесъобразност да отменя 
задължението участниците да 
представят част или всички 
документи, ако те неотдавна са били 
представени във връзка с друга 
процедура и при условие че 
съответните документи са били 
издадени в разумен срок и са все още 
валидни. В такива случаи 
заинтересованият участник може да 
бъде приканен да направи клетвена 
декларация, че документацията вече е 
била представена във връзка с 
предишна процедура, която трябва да 
бъде спомената, и да потвърди, че 
положението не е променено.
9. На Комисията не се разрешава да 
изисква от участниците да 
представят факти или данни, които 
Комисията би могла да провери лесно 
и безплатно в автентична и 
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достъпна по електронен път база 
данни (например данни на дадено 
дружество).
10. Комисията не поставя цели по 
отношение на равнището на отклика 
за индивидуални покани.

Or. en

Изменение 368
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Срок за отпускане на безвъзмездни 

средства
Комисията или друг съответен орган 
за финансиране гарантира, че 
времето между крайния срок за 
предоставяне на предложения, както 
е установен от отделните покани за 
представяне на предложения, и 
подписването на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
или, когато е приложимо, решението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства, се ограничава до период, не 
по-дълъг от шест месеца. Може да се 
приложи удължение с един 
допълнителен месец при 
изключителни обстоятелства. 
Следва да се предвидят последици 
както за Комисията, така и за 
участниците. Например след период 
от шест месеца Комисията ще бъде 
задължена да предвиди споразумение 
за отпускане на безвъзмездни 
средства и добросъвестният 
участник ще може да започне 
провеждането на научните 
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изследвания.

Or. en

Изменение 369
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 17б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17б
Срок за заплащане

1. Участниците, които са предали 
работата, за чието извършване са
сключили договор, следва да получат 
своето заплащане навреме.
2. Комисията гарантира, че 
участниците получават дължимите 
им парични суми в срок от 30 дни след 
предаването на Комисията на 
необходимата документация. 
Комисията уведомява координатора 
на проекта и участниците относно 
каквито и да било нередности или 
относно допълнителна документация 
в срок от две седмици след 
предоставянето на Комисията на 
информацията. Ако такова 
уведомление не е било получено, 
Комисията е задължена да изплати 
дължимите суми.
3. Комисията предприема мерки, за да 
гарантира, че координаторите на 
проектите разпределят паричните 
средства експедитивно, честно и 
съразмерно в съответствие със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства и че паричните 
средства се поделят сред 
участниците в зависимост от 
дължимата на всеки участник сума. 
Освен ако не е договорено между 
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всички участници, координаторите 
на проекти не задържат или не 
прекратяват постепенно плащания 
по предварително финансиране без 
одобрението на служителя по 
проекта, особено за МСП. Тези 
договорености следва да бъдат 
изрично посочени в споразуменията за 
консорциум и да имат одобрението на 
служителя по проекта.
4. След извършването на плащане към 
координатора на проекта Комисията 
уведомява участниците относно 
размера на изплатената сума и дата 
на плащането.
5. Ако един или повече партньори не 
са приключили работата, за която е 
бил сключен договор, или не са 
представили необходимата 
информация и документация на 
координатора на проекта или на 
Комисията, това не възпрепятства 
координатора на проекта да 
представи документацията на 
комисията от името на другите 
партньори или не възпрепятства 
Комисията да извърши плащане на 
другите партньори.
6. Ако след договарянето на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства към даден 
проект се присъединят нови 
партньори, това не променя размера 
на финансирането, предоставено на 
първоначалните партньори, освен ако 
не е договорено от първоначалните 
партньори и освен ако количеството 
необходим труд ще бъде съществено 
различно.
7. Комисията прилага йерархичен 
процес на одит, с който те 
гарантират, че одиторите на 
получателите на средства са в 
съответствие с одобрен стандарт и 
спазват изискванията за одит на 
„Хоризонт 2020”. Така ще бъда 
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избегнати многократните одити, 
което ще направи административния 
процес по-ясен и по-лесен за 
участниците. Комисията се 
въздържа от изискване на 
допълнителна информация след 
представяне на одита.
8. ЕС ще бъде задължен да докладва 
относно своето собствено 
представяне по отношение на 
плащанията, като изготвя два пъти 
годишно статистики, които 
представят сроковете за плащане за 
завършени проекти. Сроковете за 
плащане се определят като времето 
от окончателното потвърждаване 
чрез подписите на координатора на 
проекта и на служителя по проекта 
на приключването на проекта (този 
срок не трябва да надвишава с повече 
от един месец датата приключване 
на проекта) до наличието на 
разполагаеми средства в банковата 
сметка на участника.
9. По искане на участника в 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства се спазва 
графикът на академичните и 
деловите среди. Например, това ще се 
прилага в особена степен за проекти, 
които трябва да привлекат за 
участие докторанти, за които няма 
вероятност да бъдат на 
разположение в средата на 
академичната година.

Or. en

Изменение 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 17в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17в
Съобщения

1. Процесът за етично одобрение е 
прозрачен за участниците и за 
заявителите, особено когато 
процесът е източник на забавяне в 
започването на проектите. 
Информацията, вече предоставена в 
предложението, не трябва да бъде 
изготвяна повторно за етичното 
одобрение. Когато е възможно, 
Комисията използва цялата 
информация, вече предоставена й от 
заявителите в предложението, за да 
може да извърши одобрението, и 
изисква допълнителна информация 
единствено когато може да докаже, 
че тази информация е абсолютно 
необходима.
2. Участниците са в състояние да се 
свързват пряко със служителите по 
проектите, когато имат 
нееднократни поводи за загриженост 
във връзка с ръководството на даден 
проект или относно извършваните 
от координатора на проекта 
действия. Ако служителят по 
проекта отсъства, той гарантира, че 
участниците могат да установяват 
връзка с неговия заместник, който 
следва да бъде в състояние да взема 
решения, когато служителят по 
проекта отсъства. Координатите за
връзка със съответните служители 
на Комисията трябва да бъдат 
предоставени на разположение и 
съобщени на участниците.
3. По искане на участниците и за да 
могат те да бъдат готови за бъдещи 
предложения, Комисията осигурява 
обратна връзка за участниците при 
неуспешни предложения, 
включително относно силните и 
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слабите страни на предложенията, 
установени от независимите 
експерти, посочени в член 37 от 
регламента.

Or. en

Изменение 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за 
финансиране може да установи
защитена електронна система за връзка 
с участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника.
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Комисията или съответният орган за 
финансиране установява защитена 
електронна система за заявления за
връзка с участниците, която уведомява 
кандидатите относно 
подробностите и сроковете, свързани 
с тяхното заявление, в лесно 
достъпен формат. Тази система 
предоставя обратна връзка на 
кандидатите, така че те са 
информирани относно това кога 
може да получат решение от 
Комисията или съответния орган за 
финансиране. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника.
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Or. en

Изменение 372
Norbert Glante



PE492.762v01-00 168/180 AM\907542BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за 
финансиране може да установи
защитена електронна система за връзка 
с участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника.
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Комисията установява защитена 
електронна система като единствена 
входна точка за връзка с участниците.
Документ, подаден чрез тази система, 
включително споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства, се 
счита за оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника.
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Or. de

Обосновка

Защитена единна система за база данни, управлявана от Комисията за всички 
участници в проекти с цел администриране на проекти от етапа на подаване на 
заявление до окончателното завършване може да увеличи в голяма степен 
прозрачността и да опрости процедурата.

Изменение 373
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за 
финансиране може да установи
защитена електронна система за връзка 
с участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника. 
Идентификаторът представлява подпис 

Комисията установява защитена 
електронна система за връзка с 
участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника. 
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.
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на съответния документ.

Or. en

Изменение 374
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за 
финансиране може да установи
защитена електронна система за връзка 
с участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника. 
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Комисията или съответният орган за 
финансиране установява защитена 
електронна система за връзка с 
участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника. 
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Or. en

Изменение 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Участниците могат да 
представят на Комисията пояснения 
или тълкувания във връзка с 
прилагането на правилата, 
регламентиращи участието в 
рамковата програма „Хоризонт 2020“.
В тези случаи ако Комисията не 
отговори в срок от два месеца, 
положението на участника се счита 
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за одобрено.

Or. fr

Обосновка

Много участници се оплакват, че на Комисията й е необходимо дълго време, за да 
отговори, ако изобщо отговори, на исканията за пояснения или тълкувания относно 
прилагането на правилата, регламентиращи участието. Тази разпоредба ще 
допринесе за по-балансирано отношение между Комисията и бенефициентите.

Изменение 376
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до неговия дълг, като се 
спазват разпоредбите, отнасящи се до 
Фонда. Участниците гарантират, че 
Комисията или органът за финансиране 
ще бъдат информирани за всяко 
събитие, което може да засегне 
изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими с 
настоящия регламент и със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност, отнасяща се за 
техническото развитие на
дейностите по действието на всеки 
участник е ограничена до неговия дълг, 
като се спазват разпоредбите, отнасящи 
се до Фонда. Финансовата 
отговорност на всеки участник, 
отнасяща се до нарушаването на 
споразумения за поверителност, 
установени от споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
и/или споразумението за консорциум, 
не е ограничена до дълга на
участниците. Участниците гарантират, 
че Комисията или органът за 
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финансиране ще бъдат информирани за 
всяко събитие, което може да засегне 
изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

Or. en

Обосновка

Отговорността на всеки участник в действие не може да се ограничи до собствения 
дълг в случай на нарушение на разпоредба от споразумение за поверителност, което 
се отнася или до предходните знания и/или до новите знания.

Изменение 377
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до неговия дълг, като се 
спазват разпоредбите, отнасящи се до 
Фонда. Участниците гарантират, че 
Комисията или органът за финансиране 
ще бъдат информирани за всяко 
събитие, което може да засегне 
изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до финансирането, което 
пряко е получил, като се спазват 
разпоредбите, отнасящи се до Фонда.
Участниците гарантират, че Комисията 
или органът за финансиране ще бъдат 
информирани за всяко събитие, което 
може да засегне изпълнението на 
дейността или интересите на Съюза.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е допълнително уточняване на това какво означава „собствен дълг“.
Предвид това, че участниците в проект имат съвместна/отделна отговорност за 
техническото приложение на проекта, формулировката  „собствен дълг“ би могла да 
се разшири и да обхваща дълг, който е възникнал поради неизпълнение на 
задълженията от друг участник съгласно съвместните/отделните технически 
отговорности. Даден участник не следва да носи финансова отговорност за 
финансиране, което не е получил пряко самият той.

Изменение 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до неговия дълг, като се 
спазват разпоредбите, отнасящи се до 
Фонда. Участниците гарантират, че 
Комисията или органът за финансиране 
ще бъдат информирани за всяко 
събитие, което може да засегне 
изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до финансирането, което е 
пряко получено, като се спазват 
разпоредбите, отнасящи се до Фонда.
Участниците гарантират, че Комисията 
или органът за финансиране ще бъдат 
информирани за всяко събитие, което 
може да засегне изпълнението на 
дейността или интересите на Съюза.

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни принципа на „собствения дълг“. В проекти участниците имат 
съвместни отговорности. Необходимо е да се избягва формулировката „собствен 
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дълг“ да се разширява и обхваща един участник, когато друг участник не изпълнява 
задълженията си както би следвало. Даден участник следва никога да не носи 
финансова отговорност за финансиране, което не е получил пряко самият той.

Изменение 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до неговия дълг, като се 
спазват разпоредбите, отнасящи се до 
Фонда. Участниците гарантират, че 
Комисията или органът за финансиране 
ще бъдат информирани за всяко 
събитие, което може да засегне 
изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до неговия дълг, като се 
спазват разпоредбите, отнасящи се до 
Фонда. Участниците гарантират, че 
Комисията или органът за финансиране 
ще бъдат информирани за всяко
сериозно събитие, което може да 
засегне изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

Or. en

Изменение 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участниците изпълняват дейността и 
взимат всички необходими и съобразни 
мерки в това отношение. Те следва да 
разполагат с подходящите ресурси за 
нейното извършване. Когато това се 
налага от изпълнението на дейността, те 
могат да възложат извършването на 
някои нейни елементи на трети страни, 
включително на подизпълнители, или 
могат да използват ресурси, 
предоставени от трети страни във вид на 
нефинансов принос съгласно условията, 
определени в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.
Участникът носи цялата отговорност за 
извършената работа пред Комисията 
или съответния орган за финансиране, 
както и пред останалите участници.

3. Участниците изпълняват дейността и 
взимат всички необходими и съобразни 
мерки в това отношение. Те следва да 
разполагат с подходящите ресурси за 
нейното извършване. Когато това се 
налага от изпълнението на дейността, те 
могат да възложат извършването на 
някои нейни елементи на трети страни, 
включително на подизпълнители, или 
могат да използват ресурси, 
предоставени от трети страни във вид на 
нефинансов принос съгласно условията, 
определени в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.
Участникът носи цялата отговорност за 
извършената работа пред Комисията 
или съответния орган за финансиране, 
както и пред останалите участници.

Or. en

Изменение 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Договорите за подизпълнение за 
извършване на определени елементи от 
дейността следва се ограничават до 
случаите, предвидени в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства.

4. Договорите за подизпълнение за 
извършване на определени елементи от 
дейността следва се ограничават до 
случаите, предвидени в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства с 
изключение на тези, които не могат 
да бъдат ясно предвидени по времето 
на неговото влизане в сила. Изисква се 
предходно одобрение от страна на 
Комисията; такова одобрение не 
може да бъде необосновано 
отхвърлено.

Or. en
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Обосновка

Необходима е известна степен на гъвкавост, тъй като строгото прилагане на 
правилото може да застраши резултата от действието. През времетраенето на 
действието и развитието на научноизследователската дейност би било възможно да 
възникне необходимост от известна степен на гъвкавост относно подизпълнението 
на някоя дейност и това не е било предвидимо към момента на влизането в сила.

Изменение 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Договорите за подизпълнение за 
извършване на определени елементи от 
дейността следва се ограничават до 
случаите, предвидени в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства.

4. Договорите за подизпълнение за 
извършване на определени елементи от 
дейността следва се ограничават до 
случаите, предвидени в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства с 
изключение на тези, които не могат 
да бъдат ясно предвидени в момента 
на неговото влизане в сила. Изисква се 
предходно одобрение от страна на 
Комисията; такова одобрение не 
може да бъде необосновано 
отхвърлено.

Or. en

Изменение 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Договорите за подизпълнение за 
извършване на определени елементи от 
дейността следва се ограничават до 
случаите, предвидени в
споразумението за отпускане на 

4. Договорите за подизпълнение за 
извършване на определени елементи от 
дейността следва се ограничават до 
случаите, предвидени в модела на 
споразумение за отпускане на 
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безвъзмездни средства. безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 384
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трети страни, различни от
подизпълнителите, могат да извършват
част от работата на участник в
дадена дейност при условие, че 
третата страна и работата, която 
трябва да се извърши от нея, са 
определени в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Бюджетиране за потенциален 
(неразкрит) брой трети страни (без да 
се включват подизпълнителите на 
проекта) които могат да извършат
част от изследователската работа, 
налага установяването на тяхното 
участие в споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства.

Or. pl

Обосновка

Координаторът на проекта не е в състояние да предвиди изискванията за прилагане в 
тяхната цялост, особено по отношение на услугите, които нямат значение за 
научната дейност.

Изменение 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Участниците трябва да съблюдават 
националното законодателство, 
нормативната уредба и етичните 
правила в държавите, където ще се 
извършва дейността. При необходимост 
участниците трябва преди началото на 
дейността да потърсят одобрение от 

9. Участниците трябва да съблюдават 
националното законодателство, 
нормативната уредба и етичните 
правила в Съюза и асоциираните 
държави, където ще се извършва 
дейността. При необходимост 
участниците трябва преди началото на 
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съответните национални или местни 
комисии по етика.

дейността да потърсят одобрение от 
съответните национални или местни 
комисии по етика. Действията, които 
се провеждат от трети държави и се 
финансират от Комисията, спазват 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 386
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Участниците трябва да съблюдават 
националното законодателство, 
нормативната уредба и етичните 
правила в държавите, където ще се 
извършва дейността. При необходимост 
участниците трябва преди началото на 
дейността да потърсят одобрение от 
съответните национални или местни 
комисии по етика.

9. Участниците трябва да съблюдават 
националното законодателство, 
нормативната уредба, етичните правила 
и принципите на интегритет на 
научните изследвания в държавите, 
където ще се извършва дейността. При 
необходимост участниците трябва 
преди началото на дейността да 
потърсят одобрение от съответните 
национални или местни комисии по 
етика.

Or. en

Изменение 387
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членовете на консорциум, който 
желае да участва в дейност, назначават 
един от тях, който да действа като 
координатор, като това се посочва в 
споразумението за отпускане на 

1. Членовете на консорциум, който 
желае да участва в дейност, назначават 
един от тях, който да действа като 
координатор, като това се посочва в 
споразумението за отпускане на 
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безвъзмездни средства. безвъзмездни средства.

Координаторът е задължителният 
контакт между членовете на 
консорциума, представлява 
консорциума във връзките с 
Комисията или съответния орган за 
финансиране и следи за спазването от 
страна на членовете на консорциума 
на техните задължения по силата на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 388
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членовете на консорциум, който 
желае да участва в дейност, назначават 
един от тях, който да действа като 
координатор, като това се посочва в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

1. Членовете на консорциум, който 
желае да участва в дейност, назначават 
един от тях, който да действа като 
координатор, като това се посочва в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Координаторът е основното звено за 
контакт между членовете на 
консорциума, представлява 
консорциума във връзките с 
Комисията или съответните 
финансови органи и следи за 
спазването от страна на членовете 
на консорциума на техните 
задължения по силата на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. ro
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Изменение 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на консорциум, участващ в 
дейност, трябва да сключат вътрешно 
споразумение (споразумение за 
консорциум), с изключение на 
надлежно обосновани случаи, 
предвидени в работната програма, 
работния план или поканата за 
представяне на предложения.

2. Членовете на консорциум, участващ в 
дейност, трябва да сключат вътрешно 
споразумение, което установява 
правата и задълженията на 
членовете в консорциума 
(споразумение за консорциум). Това 
обаче няма да попречи на отделните 
членове на консорциума да встъпят в 
пряк диалог с Комисията или 
съответния орган за финансиране, по-
специално, когато изразяват 
загриженост относно действията на 
координатора.

Or. en

Изменение 390
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията публикува, заедно с 
поканата за представяне на 
предложения за проекти, насоки 
относно основните въпроси, които 
участниците могат да разгледат в 
своите споразумения за консорциум. 

Or. de

Обосновка

По време на настоящия период насоки и модел на споразумение за консорциум вече се 
използват често, като този подход се оказа ценен: по тази причина те следва да 
бъдат включени като стандарт в правилата за участие в рамките на програмата 
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„Хоризонт 2020“.

Изменение 391
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Консорциумът може да предложи 
включване или изключване на участник 
съгласно разпоредбите на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, ако тази 
промяна е в съответствие с условията
за участие, не се отразява 
неблагоприятно върху изпълнението на 
дейността и не противоречи на 
принципа на равнопоставеност.

3. Консорциумът може да предложи 
включване или изключване на участник
или промяна на координатор съгласно 
разпоредбите на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства и 
споразумението за консорциум, ако 
тази промяна е в съответствие с
правилата за участие, не се отразява 
неблагоприятно върху изпълнението на 
дейността и не противоречи на 
принципа на равнопоставеност.

Or. en


