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Изменение 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Програмата в областта 
на цифровите технологии за Европа23

конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите (НИИ) в 
областта на ИКТ е да се повиши 
способността на Европа да разработва и 
използва възможностите, предоставяни 
от напредъка на ИКТ, в полза на своите 
граждани, предприятия и научни 
общности.

В съответствие с Програмата в областта 
на цифровите технологии за Европа23

конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите (НИИ) в 
областта на ИКТ е да се повиши 
способността на Европа да разработва и 
използва възможностите, предоставяни 
от напредъка на ИКТ, в полза на своите 
граждани, предприятия и научни 
общности. „ИКТ“ включва всички 
области на ИКТ, включително, наред 
с другото, фиксирани, безжични, 
оптични и сателитни мрежи, 
електронни медии в мрежа, 
интелигентни компютърни системи 
и вграден софтуер, както и широките 
области на фотониката, 
органичната електроника, 
роботиката и наноелектрониката.

Or. en

Изменение 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
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следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на 
планетата ще разполага с 
неограничени ресурси за електронна 
обработка и съхранение на данни, 
както и за комуникации. Огромни 
количества информация и данни ще 
бъдат генерирани от датчици, машини и 
продукти с информационни функции, 
така че действията от разстояние ще се 
превърнат в нещо обикновено, което ще 
позволи разгръщането в световен мащаб 
на стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии.

следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Огромни количества 
информация и данни ще бъдат 
генерирани от датчици, машини и 
продукти с информационни функции, 
така че действията от разстояние ще се 
превърнат в нещо обикновено, което ще 
позволи разгръщането в световен мащаб 
на стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии и платформи и 
средства за колективно осведомяване.

Or. en

Изменение 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии.

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии и все по-широкото 
разпространение на мобилните 
технологии чрез смартфоните.
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Or. en

Изменение 1024
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 



AM\907546BG.doc 7/183 PE492.765v01-00

BG

предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии.

предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии. От решаващо 
значение е да се подкрепят и 
интегрират в ориентиран към 
потребителите подход 
изследванията в областта на 
стандартите, технологиите и 
системите с цел да се разработват 
конкурентоспособни решения.

Or. en

Обосновка

Централна цел на „Хоризонт 2020“ е укрепването на изследванията в областта на 
ИКТ. Например изследванията в областта на ИКТ са на водеща позиция в програмата 
„Водещи позиции в промишлеността“. За нещастие въобще не се споменават 
хуманитарните изследвания в областта на ИКТ, тоест изследванията за това как 
хората си взаимодействат с ИКТ и какво е влиянието на ИКТ технологиите върху 
тях. Това е жалко, тъй като хуманитарните изследвания в областта на ИКТ са 
необходими, за да се създадат по-качествени и по-конкурентни технологии. Освен 
това Европа разполага със силна и динамична среда за хуманитарни изследвания в 
областта на ИКТ. 

Изменение 1025
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
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живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии.

живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват и 
съответно ще стават по-достъпни 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии.

Or. fr

Изменение 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 

ИКТ са в основата на новаторството и 
конкурентоспособността за широка гама 
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от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни ще бъдат генерирани от датчици, 
машини и продукти с информационни 
функции, така че действията от 
разстояние ще се превърнат в нещо 
обикновено, което ще позволи 
разгръщането в световен мащаб на 
стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, стопанската дейност и 
публичния сектор ще се осъществяват 
чрез ИКТ. ИКТ ще предоставят 
критичната инфраструктура за 
производствени и стопански процеси, 
комуникации и транзакции. 
Използването на ИКТ е наложително и 
за справянето с ключови обществени 
предизвикателства, както и за 
осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение и публично 
управление например посредством 
социални медии.

от частни и публични пазари и сектори, 
като създават възможности за напредък 
по всички научни дисциплини. През 
следващото десетилетие все повече ще 
се проявява преобразяващото 
въздействие на цифровите технологии, 
компонентите, инфраструктурите и 
услугите на ИКТ във всички области на 
живота. Всеки гражданин на планетата 
ще разполага с неограничени ресурси за 
електронна обработка и съхранение на 
данни, както и за комуникации. 
Огромни количества информация и 
данни в реално време ще бъдат 
генерирани от датчици, машини и 
продукти с информационни функции, 
така че действията от разстояние ще се 
превърнат в нещо обикновено, което ще 
позволи разгръщането в световен мащаб 
на стопански процеси и устойчиви 
производствени обекти, а също така ще 
породи широка гама от услуги и 
приложения. Множество особено важни 
търговски и публични услуги и всички 
ключови процеси по създаването на 
знания в научната област, 
образованието, здравеопазването, 
стопанската дейност и публичния 
сектор ще се осъществяват чрез ИКТ. 
ИКТ ще предоставят критичната 
инфраструктура за производствени и 
стопански процеси, комуникации и 
транзакции. Използването на ИКТ е 
наложително и за справянето с ключови 
обществени предизвикателства, както и 
за осъществяването на обществени 
процеси като формиране на общности, 
потребителско поведение, участие в
политическия живот и публично 
управление например посредством 
социални медии.

Or. en

Изменение 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Няколко последователни оценки на 
дейностите в областта на ИКТ по 
Рамковата програма на Съюза за научни 
изследвания и иновации показаха, че 
осъществените на съюзно равнище 
целеви инвестиции за НИИ в тази 
област са спомогнали за постигането на 
водещи позиции например при 
мобилните съобщения и ИКТ системите 
от особено значение за безопасността, 
както и за реагиране на 
предизвикателства като енергийната 
ефективност и демографските промени. 
Инвестициите на Съюза в 
научноизследователски инфраструктури 
в областта на ИКТ осигуриха на 
европейските изследователи най-
доброто мрежово и компютърно 
оборудване в света за техните нужди.

Няколко последователни оценки на 
дейностите в областта на ИКТ по 
Рамковата програма на Съюза за научни 
изследвания и иновации показаха, че 
осъществените на съюзно равнище 
целеви инвестиции за НИИ в тази 
област са спомогнали за постигането на 
водещи позиции например при 
мобилните съобщения и ИКТ системите 
от особено значение за безопасността, 
както и за реагиране на 
предизвикателства като енергийната 
ефективност и демографските промени 
и осигуряването на по-добри системи 
на здравеопазване. Инвестициите на 
Съюза в научноизследователски 
инфраструктури в областта на ИКТ 
осигуриха на европейските 
изследователи най-доброто мрежово и 
компютърно оборудване в света за 
техните нужди.

Or. en

Изменение 1028
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ново поколение компоненти и 
системи: създаване на авангардни и 
интелигентни компоненти за вграждане 
и системи;

a) ново поколение компоненти и 
системи: създаване на авангардни, 
сигурни и интелигентни компоненти за 
вграждане и системи;

Or. en
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Изменение 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изчислителни технологии от 
следващото поколение: авангардни 
изчислителни системи и технологии;

б) изчислителни технологии от 
следващото поколение: авангардни 
изчислителни системи и технологии, 
включително за свръхбърза и 
решетъчна обработка;

Or. en

Изменение 1030
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изчислителни технологии от 
следващото поколение: авангардни 
изчислителни системи и технологии;

б) изчислителни технологии от 
следващото поколение: авангардни и 
сигурни изчислителни системи и 
технологии;

Or. en

Изменение 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интернет на бъдещето: 
инфраструктури, технологии и услуги;

в) интернет на бъдещето: софтуер, 
хардуер, инфраструктури, технологии и 
услуги, включително засилена 
подкрепа за научните изследвания и 
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развитието на отворени и 
разпределителни системи.

Or. en

Изменение 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интернет на бъдещето: 
инфраструктури, технологии и услуги;

в) интернет на бъдещето: 
инфраструктури, технологии и услуги в 
сигурна среда;

Or. en

Изменение 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интернет на бъдещето: 
инфраструктури, технологии и услуги;

в) интернет на бъдещето: 
инфраструктури, технологии и услуги, 
включително обработка в облак и 
„интернет на предметите“

Or. en

Изменение 1034
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква в а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(в а) обработка в облак: мащабируеми, 
сигурни услуги за по-голяма 
ефикасност, по-голяма гъвкавост и 
по-ниски разходи;

Or. en

Изменение 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) технологии за съдържание и 
управление на информацията: ИКТ за 
цифрово съдържание и творчество;

г) технологии за съдържание и 
управление на информацията: ИКТ за 
цифрово съдържание, културна и 
творческа индустрия, включително 
опазване и популяризиране на 
културното наследство, 
художествено изразяване и туризъм;

Or. en

Изменение 1036
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) технологии за съдържание и 
управление на информацията: ИКТ за 
цифрово съдържание и творчество;

г) достъп до технологии за съдържание 
и управление на информацията: ИКТ за 
цифрово съдържание, културни 
индустрии, в това число културно 
наследство и туризъм, както и 
творчество;

Or. en
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Обосновка

Достъпът до информация и съдържание е едно от основите предизвикателства за 
гражданите и демокрацията в Европа, както и област с голям потенциал за 
създаването на нови работни места и растеж.

Изменение 1037
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) усъвършенствани интерфейси и 
роботи: роботика и интелигентни 
пространства;

д) усъвършенствани интерфейси и 
роботи: роботика и интелигентни 
пространства. При разработването на 
бъдещите роботи и интерфейси от 
основно значение е да се интегрират 
знанията за човешките очаквания, 
страхове и мечти във връзка с тези 
нови технологии;

Or. en

Обосновка

Също така е важно да се подчертае приноса на хуманитарните науки във връзка с 
изследванията в областта на технологиите за потребителски интерфейс. По-
специално при разработването на роботи и потребителски интерфейс е от решаващо 
значение да са налични знания за очакванията и безпокойствата на хората. Такова 
знание ще помогне на Европа да разработва по-добри и по-конкурентоспособни 
технологии.

Изменение 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) усъвършенствани интерфейси и 
роботи: роботика и интелигентни 

д) усъвършенствани интерфейси и 
роботи: роботика, интелигентна среда;
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пространства;

Or. en

Изменение 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д а) авангардни роботи и технологии, 
прилагани в областта на 
здравеопазването и уврежданията

Or. en

Обосновка

Авангардните технологии като роботите са ключов фактор в здравеопазването.

Изменение 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) микро- и наноелектроника и 
фотоника: ключови базови технологии 
във връзка с микро- и 
наноелектрониката и фотониката.

е) микро- и наноелектроника и 
фотоника и квантови изчисления: 
ключови базови технологии във връзка с 
микро- и наноелектрониката,
фотониката и квантовите изчисления.

Or. en

Изменение 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е а) регулаторни и икономически 
предизвикателства за бъдещето: ново 
търсене и потребности относно 
регулаторната рамка и 
икономическата рамка вследствие на 
социалното въздействие на новите 
технологии и приложения;

Or. en

Изменение 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи.

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи. С цел да се 
използва пълноценно потенциалът на 
ИКТ, разнообразието на 
изследователските области и 
циклите, характерни за научните 
изследвания в областта на ИКТ се 
гарантират чрез правилата за 
участие, създаващи условия за 
дългосрочни, скъпоструващи и 
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широкомащабни 
научноизследователски проекти, 
както и за дейности за бързо 
използване на възможности, 
идентифицирани от пазара.

Or. en

Изменение 1043
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи.

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи. 
Европейският съюз трябва да се 
стреми към високи постижения и да 
се съсредоточи върху ориентирани 
към бъдещето области и 
стратегически важни технологии, в 
съответствие със заключенията в 
окончателния доклад на експертната 
група на високо равнище относно 
главните базови технологии от юни 
2011 г.

Or. fr
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Изменение 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очаква се посочените шест основни 
направления на дейност да покрият 
пълния спектър от потребности. Те 
включват водещи позиции в създаването 
на общи решения, продукти и услуги 
въз основа на ИКТ, необходими за 
справяне с основните обществени 
предизвикателства, както и програми за 
изследвания и иновации с приложна 
насоченост в областта на ИКТ, които ще 
бъдат подкрепяни в рамките на работата 
по съответното обществено 
предизвикателство.

Очаква се посочените шест основни 
направления на дейност да покрият 
пълния спектър от потребности. Те 
включват водещи позиции в създаването 
на общи решения, продукти и услуги 
въз основа на ИКТ, необходими за 
справяне с основните обществени 
предизвикателства, както и програми за 
изследвания и иновации с приложна 
насоченост в областта на ИКТ, които ще 
бъдат подкрепяни в рамките на работата 
по съответното обществено 
предизвикателство. Отделя се 
специално внимание, за да се 
гарантира, че за проектите, 
финансирани по приоритет 
„Предизвикателства пред 
обществото“, са избират най-
съвременните решения в областта на 
ИКТ .

Or. en

Изменение 1045
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 
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съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи.

съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи.
Финансирането от Съюза е в полза на 
изграждането на общи съоръжения и 
инфраструктура, достъпни за 
множество участници, включително 
по-специално малките и средните 
предприятия.

Or. en

Изменение 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи.

Посочените шест основни направления 
на дейност включват също специфични 
за ИКТ научноизследователски 
инфраструктури, като например „живи“ 
лаборатории и градска 
инфраструктура, изградена в рамките 
на концепцията за интелигентните 
градове, за широкомащабни 
експерименти, инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
и за интегрирането им в 
усъвършенствани продукти и 
новаторски интелигентни системи, 
включително оборудване, инструменти, 
спомагателни услуги, чисти помещения 
и достъп до производствени съоръжения 
за създаване на прототипи.

Or. en
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Изменение 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очаква се посочените шест основни 
направления на дейност да покрият 
пълния спектър от потребности. Те 
включват водещи позиции в създаването 
на общи решения, продукти и услуги 
въз основа на ИКТ, необходими за 
справяне с основните обществени 
предизвикателства, както и програми за 
изследвания и иновации с приложна 
насоченост в областта на ИКТ, които ще 
бъдат подкрепяни в рамките на работата 
по съответното обществено 
предизвикателство.

Очаква се посочените седем основни 
направления на дейност да покрият 
пълния спектър от потребности. Те 
включват водещи позиции в създаването 
на общи решения, продукти и услуги 
въз основа на ИКТ, необходими за 
справяне с основните обществени 
предизвикателства, както и програми за 
изследвания и иновации с приложна 
насоченост в областта на ИКТ, които ще 
бъдат подкрепяни в рамките на работата 
по съответното обществено 
предизвикателство.

Or. en

Изменение 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните права и свободи на 
физическите лица и в частност 
тяхното право на неприкосновеност 
на личния живот са от основно 
значение в ЕС. „Хоризонт 2020“ 
подкрепя изследванията и 
разработването на системи, които 
осигуряват на гражданите на Европа 
пълен контрол над техните 
комуникации.

Or. en
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Изменение 1049
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се осигурят 
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулира 
инвестирането в нанотехнологии и 
тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 
с голяма добавена стойност в широк
спектър от приложения и сектори.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се осигурят 
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулира 
инвестирането в безопасни и отговорни
нанотехнологии и тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 
с голяма добавена стойност в широк 
спектър от приложения и сектори.

Or. en

Изменение 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се осигурят
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулира
инвестирането в нанотехнологии и 
тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 
с голяма добавена стойност в широк 
спектър от приложения и сектори.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
нанотехнологиите е да се подготвят
водещите позиции на Съюза в 
съответния бързо разрастващ се 
световен пазар, като се стимулират
инвестирането и патентите в 
нанотехнологии и тяхното внедряване в 
конкурентоспособни продукти и услуги 
с голяма добавена стойност в широк 
спектър от приложения и сектори.

Or. en



PE492.765v01-00 22/183 AM\907546BG.doc

BG

Обосновка

Действителността е различна: Европа изостава зад своите основни конкуренти —
САЩ, Япония и Южна Корея, които осигуряват над половината от инвестициите и 
две трети от регистрираните в целия свят патенти.

Изменение 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2020 г. нанотехнологиите ще 
навлязат широко в употреба, като се 
интегрират цялостно с повечето 
технологии и приложения в търсене на 
ползи за потребителите, подобрено 
качество на живот, устойчиво развитие 
и оползотворяване на големия 
промишлен потенциал за невъзможни 
преди решения за повишаване на 
производителността и на ефективно 
използване на ресурсите.

До 2015 г. Комисията ще преразгледа 
цялото приложимо законодателство, 
за да гарантира безопасността на 
всички приложения на 
наноматериалите в продукти с 
потенциално въздействие върху 
здравето, околната среда или 
безопасността през целия им жизнен 
цикъл. До 2020 г. нанотехнологиите ще 
навлязат широко в употреба, като се 
интегрират цялостно с повечето 
технологии и приложения в търсене на 
ползи за потребителите, подобрено 
качество на живот, устойчиво развитие 
и оползотворяване на големия 
промишлен потенциал за невъзможни 
преди решения за повишаване на 
производителността и на ефективно 
използване на ресурсите.

Or. en

Обосновка

В своята резолюция, приета през април 2009 г., Парламентът изтъкна като 
извънредно важно изричното насочване на вниманието към наноматериалите поне в 
рамките на законодателството, отнасящо се до химичните вещества, храните, 
отпадъците, въздуха и водата и защитата на работниците.

Изменение 1052
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2020 г. нанотехнологиите ще 
навлязат широко в употреба, като се 
интегрират цялостно с повечето 
технологии и приложения в търсене на 
ползи за потребителите, подобрено 
качество на живот, устойчиво развитие 
и оползотворяване на големия 
промишлен потенциал за невъзможни 
преди решения за повишаване на 
производителността и на ефективно 
използване на ресурсите.

До 2020 г. нанотехнологиите ще 
навлязат широко в употреба, като се 
интегрират цялостно с повечето 
технологии и приложения в търсене на 
ползи за потребителите, подобрено 
качество на живот, устойчиво развитие 
и оползотворяване на големия 
промишлен потенциал за невъзможни 
преди решения за повишаване на 
производителността и на ефективно 
използване на ресурсите. Терминът 
„нанотехнология“ обозначава една 
нововъзникваща технологична ера.

Or. en

Изменение 1053
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва също да стане световен 
образец за безопасно и отговорно 
внедряване и управление на 
нанотехнологията, осигуряващи големи 
ползи както за обществото, така и за 
промишлеността.

Европа трябва също да стане световен 
образец за безопасно, сигурно и 
отговорно внедряване и управление на 
нанотехнологията, осигуряващи големи 
ползи както за обществото, така и за 
промишлеността.

Or. en

Изменение 1054
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нанотехнологиите представляват гама 
от развиващи се технологии с доказан 
потенциал, оказващи революционно 
въздействие например в областта на 
материалите, ИКТ, науките за живота, 
здравеопазването и потребителските 
стоки, след като резултатите от 
научните изследвания бъдат 
преобразувани в принципно нови
продукти и производствени процеси.

Нанотехнологиите представляват гама 
от развиващи се технологии с доказан 
потенциал, които биха могли да 
окажат революционно въздействие 
например в областта на материалите, 
ИКТ, науките за живота, 
здравеопазването и потребителските 
стоки, след като резултатите от 
научните изследвания бъдат 
преобразувани в устойчиви и 
конкурентоспособни продукти и 
производствени процеси.

Or. en

Изменение 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нанотехнологиите представляват гама 
от развиващи се технологии с доказан 
потенциал, оказващи революционно 
въздействие например в областта на 
материалите, ИКТ, науките за живота, 
здравеопазването и потребителските 
стоки, след като резултатите от 
научните изследвания бъдат 
преобразувани в принципно нови 
продукти и производствени процеси.

Нанотехнологиите представляват гама 
от развиващи се технологии с доказан 
потенциал, оказващи революционно 
въздействие например в областта на 
материалите, ИКТ, производството,
науките за живота, здравеопазването и 
потребителските стоки, след като 
резултатите от научните изследвания 
бъдат преобразувани в принципно нови 
продукти и производствени процеси.

Or. en

Изменение 1056
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нанотехнологиите са от решаващо 
значение за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Успешното внедряване на тези 
ключови базови технологии ще
допринесе за конкурентоспособността 
на европейската промишленост, като ще 
позволи да се създадат принципно нови 
и усъвършенствани продукти или по-
ефективни процеси, както и да се 
отговори на бъдещи предизвикателства.

Нанотехнологиите са от решаващо 
значение за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Успешното внедряване на тези 
ключови базови технологии може да
допринесе за конкурентоспособността 
на европейската промишленост, като ще 
позволи да се създадат принципно нови 
и усъвършенствани продукти или по-
ефективни процеси, както и да се 
отговори на бъдещи предизвикателства.

Or. en

Изменение 1057
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сега Европа трябва да осигури и 
изгради своите позиции на световния 
пазар чрез насърчаване на 
широкомащабно сътрудничество в и 
между множество различни вериги за 
създаване на добавена стойност и между 
различни промишлени сектори, за да 
създаде въз основа на тези технологии 
успешни търговски продукти.
Проблемите с оценяването и 
управлението на риска, както и 
отговорното управление се оформят 
като определящи фактори за бъдещото 
въздействие на нанотехнологиите върху 
обществото и икономиката.

Сега Европа трябва да осигури и 
изгради своите позиции на световния 
пазар чрез насърчаване на 
широкомащабно сътрудничество в и 
между множество различни вериги за 
създаване на добавена стойност и между 
различни промишлени сектори, за да 
създаде въз основа на тези технологии
безопасни, устойчиви и успешни 
търговски продукти. Проблемите с 
оценяването и управлението на риска, 
както и отговорното управление са
определящи фактори за бъдещото 
въздействие на нанотехнологиите върху 
обществото и икономиката и затова в 
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рамките на „Хоризонт 2020“ ще 
бъдат подкрепяни дейности в тези 
области.

Or. en

Изменение 1058
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сега Европа трябва да осигури и 
изгради своите позиции на световния 
пазар чрез насърчаване на 
широкомащабно сътрудничество в и 
между множество различни вериги за 
създаване на добавена стойност и между 
различни промишлени сектори, за да 
създаде въз основа на тези технологии 
успешни търговски продукти. 
Проблемите с оценяването и 
управлението на риска, както и
отговорното управление се оформят 
като определящи фактори за бъдещото 
въздействие на нанотехнологиите върху 
обществото и икономиката.

Сега Европа трябва да осигури и 
изгради своите позиции на световния 
пазар чрез насърчаване на 
широкомащабно сътрудничество в и 
между множество различни вериги за 
създаване на добавена стойност и между 
различни промишлени сектори, за да 
създаде въз основа на тези технологии 
успешни търговски продукти. 
Проблемите с оценяването и 
управлението на риска, както и 
отговорното управление се оформят 
като определящи фактори за бъдещото 
въздействие на нанотехнологиите върху 
обществото и икономиката, 
включително аспектите, свързани със 
сигурността.

Or. en

Изменение 1059
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това дейностите ще са Поради това дейностите ще са 
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съсредоточени върху широкото и 
отговорно прилагане на 
нанотехнологиите в икономиката, за да 
се извлекат ползи с голямо обществено 
и промишлено въздействие. Научните 
изследвания следва да предоставят 
необходимите инструменти, 
позволяващи правилното осъществяване 
на стандартизацията и регулирането с 
оглед да се оползотворят потенциалните 
възможности, включително чрез 
създаване на нови дружества и на нови 
работни места.

съсредоточени върху отговорното и 
устойчиво прилагане на 
нанотехнологиите в икономиката, за да 
се извлекат ползи с голямо въздействие 
върху околната среда и с голямо 
обществено и промишлено въздействие. 
Научните изследвания следва да 
предоставят необходимите 
инструменти, позволяващи правилното 
осъществяване на стандартизацията и 
регулирането с оглед да се оползотворят 
потенциалните възможности, 
включително чрез създаване на нови 
дружества и на нови работни места.

Or. en

Изменение 1060
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори.

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори, и 
особено в електрониката, 
медицината и новите източници на 
енергия и материали.

Or. fr

Обосновка

Процесите на наноравнище за подсилване на свойствата на продуктите или на 
тяхната резистентност са по-основателни в някои сектори на промишлеността, и 
по-специално в медицината (предвид перспективата да може да се инжектира 
фармацевтично вещество в канцерогенна клетка), отколкото в други сектори.
Използването на тази революционна технология например в хранително-вкусовата 
промишленост следва да поражда съмнение, тъй като липсват доказателства, че 
наночастиците (които могат да проникнат в клетките и да се натрупват там) са 
безвредни за здравето и околната среда.



PE492.765v01-00 28/183 AM\907546BG.doc

BG

Изменение 1061
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори.

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори, 
като се взема предвид принципът на 
предохранителните мерки.

Or. en

Изменение 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори.

Те са насочени към принципно нови 
продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широка гама от сектори, 
като например ИКТ, науките за 
живота, здравеопазването и 
потребителските стоки.

Or. en

Изменение 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 

б) Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
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нанотехнологиите нанотехнологиите, особено когато се 
използват при производството на 
продукти, предназначени за пряко 
съприкосновение с човешкото тяло

Or. fr

Изменение 1064
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
нанотехнологиите

б) Гарантиране на безопасност и 
сигурност при разработването и 
прилагането на нанотехнологиите

Or. en

Изменение 1065
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разширяват и задълбочават 
научните знания относно потенциалното 
въздействие на нанотехнологиите и 
наносистемите върху здравето или 
върху околната среда и се предоставят 
инструменти за оценяване и управление 
на риска през целия жизнен цикъл.

Да се разширяват и задълбочават 
научните знания относно потенциалното 
въздействие на нанотехнологиите и 
наносистемите върху здравето или 
върху околната среда и се предоставят
пригодни за целта неживотински
инструменти за оценяване и управление 
на риска през целия жизнен цикъл.

Or. en

Обосновка

Наноматериалите се развиват и използват все повече в различни продукти. Много от 
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съществуващите методи за тестване на токсичността обаче са неподходящи за 
оценка на наноматериалите, поради което е необходим нов, приложим към човека 
подход на тестване за наноматериалите, без да се използват за целта животни.

Изменение 1066
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото.

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото, като се взема 
под внимание принципът на 
предохранителните мерки и се 
оценява социалната приемливост и 
уместност на конкретните 
приложения.

Or. en

Изменение 1067
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото.

Ударението да се постави върху 
управлението на нанотехнологиите за 
благото на обществото и социалната 
приемливост на конкретните 
приложения на нанотехнологиите.

Or. en

Изменение 1068
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се наблегне върху нови операции, 
интелигентно интегриране на нови и 
съществуващи процеси, както и 
увеличаване на мащаба, за да се 
постигне масово производство на 
продукти и многофункционални 
инсталации, което ще осигури 
ефективното преобразуване на знания 
в промишлени иновации.

Да се наблегне върху нови операции, 
интелигентно интегриране на нови и 
съществуващи процеси.

Or. en

Изменение 1069
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се наблегне върху нови операции, 
интелигентно интегриране на нови и 
съществуващи процеси, както и 
увеличаване на мащаба, за да се 
постигне масово производство на 
продукти и многофункционални 
инсталации, което ще осигури 
ефективното преобразуване на знания в 
промишлени иновации.

Да се наблегне върху нови операции, 
интелигентно интегриране на нови и 
съществуващи процеси, 
биотехнологично производство на 
бионаноматериали, както и 
увеличаване на мащаба, за да се 
постигне масово производство на 
продукти и многофункционални 
инсталации, което ще осигури 
ефективното преобразуване на знания в 
промишлени иновации.

Or. en

Изменение 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Разработване на техники за 
увеличаване на капацитета, 
измервателни методи и оборудване

д) Разработване на техники за 
увеличаване на капацитета, 
характеризиране, измервателни методи 
и оборудване

Or. en

Изменение 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности и подобрени 
експлоатационни характеристики, които 
да се използват за продукти с повишена 
конкурентоспособност, свеждащи до 
минимум въздействието върху околната 
среда и разхода на ресурси.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности или нови материали за 
изпълнението на определена функция, 
както и с подобрени експлоатационни 
характеристики, които да се използват 
за продукти с повишена 
конкурентоспособност, свеждащи до 
минимум въздействието върху околната 
среда и разхода на ресурси.

Or. en

Изменение 1072
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните Конкретната цел на научните 
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изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности и подобрени 
експлоатационни характеристики, които 
да се използват за продукти с повишена 
конкурентоспособност, свеждащи до 
минимум въздействието върху околната 
среда и разхода на ресурси.

изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности или за изпълнението на 
определена функция, както и с
подобрени експлоатационни 
характеристики, които да се използват 
за продукти с повишена 
конкурентоспособност, които са по-
достъпни за потребителите и 
свеждат до минимум въздействието 
върху околната среда и разхода на 
ресурси.

Or. fr

Изменение 1073
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности и подобрени 
експлоатационни характеристики, които 
да се използват за продукти с повишена 
конкурентоспособност, свеждащи до 
минимум въздействието върху околната 
среда и разхода на ресурси.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности – или нови материали за 
изпълнението на определена функция 
– и с подобрени експлоатационни 
характеристики, които да се използват 
за по-достъпни продукти с повишена 
конкурентоспособност, свеждащи до 
минимум въздействието върху околната 
среда и разхода на ресурси.

Or. fr

Изменение 1074
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности и подобрени 
експлоатационни характеристики, които 
да се използват за продукти с повишена 
конкурентоспособност, свеждащи до 
минимум въздействието върху околната 
среда и разхода на ресурси.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардните материали е да се създадат 
материали с нови функционални 
възможности и подобрени 
експлоатационни характеристики, които 
да се използват за продукти с повишена 
конкурентоспособност, свеждащи до 
минимум въздействието върху околната 
среда и разхода на ресурси и 
повишаващи безопасността и 
сигурността.

Or. en

Изменение 1075
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Материалите играят централна роля в 
промишлените иновации и 
представляват ключова предпоставка за 
това. Авангардните материали с по-
високо информационно съдържание, 
нови функционални възможности и 
подобрени характеристики са 
абсолютно необходими за 
промишлената конкурентоспособност и 
за устойчивото развитие за редица 
приложения и сектори.

Материалите играят централна роля в 
промишлените иновации и 
представляват ключова предпоставка за 
това. Авангардните материали с по-
високо информационно съдържание, 
нови функционални възможности и 
подобрени характеристики, особено що 
се отнася до ресурсната и 
енергийната ефективност, са 
абсолютно необходими за 
промишлената конкурентоспособност и 
за устойчивото развитие за редица 
приложения и сектори.

Or. en
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Изменение 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са нови авангардни 
материали за разработването на 
устойчиви продукти и процеси с 
подобрени характеристики. Тези 
материали са част от решението на 
нашите промишлени и обществени 
проблеми, като използването им 
осигурява по-добро функциониране, 
намаляване на потребностите от ресурси 
и енергия, както и устойчивост на 
продуктите в края на експлоатационния 
им срок.

Необходими са нови авангардни 
материали за разработването на 
устойчиви продукти и процеси с 
подобрени характеристики и за 
заместване на ограничените ресурси 
като например редкоземните 
елементи. Тези материали са част от 
решението на нашите промишлени и 
обществени проблеми, като 
използването им осигурява по-добро 
функциониране, намаляване на 
потребностите от ресурси и енергия, 
както и устойчивост на продуктите в 
края на експлоатационния им срок.

Or. en

Изменение 1077
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са нови авангардни 
материали за разработването на 
устойчиви продукти и процеси с 
подобрени характеристики. Тези 
материали са част от решението на 
нашите промишлени и обществени 
проблеми, като използването им 
осигурява по-добро функциониране, 
намаляване на потребностите от ресурси 
и енергия, както и устойчивост на 
продуктите в края на експлоатационния 
им срок.

Необходими са нови авангардни 
материали за разработването на 
устойчиви, безопасни и сигурни
продукти и процеси с подобрени 
характеристики. Тези материали са част 
от решението на нашите промишлени и 
обществени проблеми, като 
използването им осигурява по-добро 
функциониране, намаляване на 
потребностите от ресурси и енергия, 
устойчивост, както и безопасност и 
сигурност на продуктите в края на 
експлоатационния им срок.
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Or. en

Изменение 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложно ориентираната развойна 
дейност често включва проектирането 
на принципно нови материали, 
способни да осигурят планираните 
експлоатационни характеристики. Тези 
материали са важен елемент във 
веригата на доставки за производство с 
голяма добавена стойност. Те са също 
така основата за напредъка в 
междусекторни технологични области 
(например бионауки, електроника и 
фотоника) и в почти всички пазарни 
сектори. Самите материали са от 
ключово значение, за да се повиши 
ценността на продуктите и се подобри 
тяхното функциониране. Прогнозира се 
авангардните материали да придобият 
значителна пазарна стойност и 
въздействие при годишен растеж от 
около 6 % и очакван обем на пазара от 
порядъка на 100 млрд. EUR към 2015 г.

Приложно ориентираната развойна 
дейност често включва проектирането 
на принципно нови материали, 
способни да осигурят планираните 
експлоатационни характеристики. Тези 
материали са важен елемент във 
веригата на доставки за производство с 
голяма добавена стойност. Те са също 
така основата за напредъка в 
междусекторни технологични области 
(например бионауки, електроника и 
фотоника, прилагани в областта на 
здравеопазването, строителството и 
транспорта, наред с други 
промишлени сектори) и в почти 
всички пазарни сектори. Самите 
материали са от ключово значение, за да 
се повиши ценността на продуктите и се 
подобри тяхното функциониране. 
Прогнозира се авангардните материали 
да придобият значителна пазарна 
стойност и въздействие при годишен 
растеж от около 6 % и очакван обем на 
пазара от порядъка на 100 милиарда 
евро към 2015 г.

Or. en

Изменение 1079
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За ускоряване на напредъка се 
насърчава прилагането на 
междудисциплинарен и съгласуван 
подход, включващ химията, физиката, 
техническите науки, теоретичното и 
изчислителното моделиране, 
биологичните науки и все по-творчески 
промишлен дизайн.

За ускоряване на напредъка се 
насърчава прилагането на 
междудисциплинарен и съгласуван 
подход, ползващ водещата в света 
европейска научноизследователска 
инфраструктура и включващ химията, 
физиката, техническите науки, 
теоретичното и изчислителното 
моделиране, биологичните науки и все 
по-творчески промишлен дизайн.

Or. en

Изменение 1080
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели и да използват повторно 
отпадъците си като основа за нови 
производства — например CO2 като 
въглеродна база за фини химикали и 
алтернативни горива.

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели и да използват повторно 
отпадъците си като основа за нови 
производства.

Or. en

Изменение 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели и да използват повторно 
отпадъците си като основа за нови 
производства — например CO2 като 
въглеродна база за фини химикали и 
алтернативни горива.

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели, да използват 
възобновяеми суровини от биомаса и 
да използват повторно отпадъчните си 
вещества като основа за нови 
производства — например CO2 като 
въглеродна база за фини химикали и 
алтернативни горива.

Or. en

Изменение 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели и да използват повторно 
отпадъците си като основа за нови 
производства — например CO2 като 
въглеродна база за фини химикали и 
алтернативни горива.

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели и да използват повторно 
отпадъците си като основа за нови 
производства — например CO2 като 
въглеродна база за фини химикали и 
алтернативни горива, както и добив на 
суровини в градски условия за 
рециклирането и повторната 
употреба на редкоземни елементи.

Or. en

Изменение 1083
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели и да използват повторно 
отпадъците си като основа за нови 
производства — например CO2 като
въглеродна база за фини химикали и 
алтернативни горива.

Насърчават се нови партньорства за 
екологосъобразни иновации и 
промишлена симбиоза, позволяващи на 
промишлените сектори да се 
диверсифицират, да разширяват своите 
бизнес модели и да използват повторно 
отпадъците си като основа за нови 
производства — например като 
използват CO2 като въглеродна база за 
фини химикали и алтернативни горива 
вместо изкопаеми горива като 
източник на въглерод.

Or. en

Изменение 1084
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научни изследвания върху 
функционални, многофункционални и 
структурни материали с оглед на 
иновации във всички промишлени 
сектори.

Синтез (създаване) и научни 
изследвания върху функционални, 
многофункционални и структурни 
материали с оглед на иновации във 
всички промишлени сектори.

Or. en

Изменение 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква а а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Нови материали и техники за 
опазване и възстановяване на 
културното наследство

Or. en

Изменение 1086
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност, за да се осигури ефективно и 
устойчиво разширяване на мащаба, 
което да позволи промишленото 
производство на бъдещи продукти.

Научноизследователска и развойна 
дейност, за да се осигури ефективно и 
устойчиво, безопасно и сигурно
разширяване на мащаба, което да 
позволи промишленото производство на 
бъдещи продукти.

Or. en

Изменение 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност, за да се осигури ефективно и 
устойчиво разширяване на мащаба, 
което да позволи промишленото 
производство на бъдещи продукти.

Научноизследователска и развойна 
дейност, за да се осигури ефективно и 
устойчиво разширяване на мащаба, 
което да позволи промишленото 
производство на интелигентни бъдещи 
продукти.

Or. en



AM\907546BG.doc 41/183 PE492.765v01-00

BG

Изменение 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Материали за устойчива 
нисковъглеродна промишленост

г) Материали за устойчива 
промишленост с ниски емисии

Or. en

Изменение 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработят нови продукти и 
приложения, както и съответно 
поведение на потребителите за 
намаляване на потребностите от енергия 
и за улеснено нисковъглеродно 
производство.

Да се разработят нови продукти и 
приложения въз основа на биомаса и 
CO2 като източник на въглерод, както 
и съответно поведение на потребителите 
за намаляване на потребностите от 
енергия и за улеснено нисковъглеродно 
производство, както и за намаляване 
на въздействието върху околната 
среда.

Or. en

Изменение 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработят нови продукти и 
приложения, както и съответно

Да се разработят нови продукти и 
приложения, бизнес модели, както и 
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поведение на потребителите за 
намаляване на потребностите от енергия 
и за улеснено нисковъглеродно 
производство.

отговорно поведение на потребителите 
за намаляване на потребностите от 
енергия и за улеснено нисковъглеродно 
производство.

Or. en

Изменение 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработят нови продукти и 
приложения, както и съответно 
поведение на потребителите за 
намаляване на потребностите от енергия 
и за улеснено нисковъглеродно
производство.

Да се разработят нови продукти и 
приложения, както и съответно 
поведение на потребителите за 
намаляване на потребностите от енергия 
и за улеснено производство с ниски 
емисии.

Or. en

Изменение 1092
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработят нови продукти и 
приложения, както и съответно 
поведение на потребителите за 
намаляване на потребностите от енергия 
и за улеснено нисковъглеродно
производство.

Да се разработят нови продукти и 
приложения, както и съответно 
поведение на потребителите за 
намаляване на потребностите от енергия 
и за улеснено производство с ниски 
емисии на въглерод.

Or. en
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Изменение 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г а) Нови суровини за химическата 
промишленост
Разработване на алтернативна 
суровинна база за химическата 
промишленост, включително чрез 
нови синтез-газови технологии, 
варираща от въглища, биомаса и 
отпадъчни материали до 
екологосъобразен заместител на 
петрола като източник на въглерод в 
средносрочен и дългосрочен план.

Or. en

Изменение 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Материали за творческите 
индустрии

д) Опазване и по-добро използване на 
наследството на Европа

Or. it

Обосновка

Необходимо е заглавие с по-широк обхват.

Изменение 1095
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително съхраняване на материали 
с историческа или културна стойност.

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително съхраняване на материали 
с историческа или културна стойност, 
както и нови материали.

Or. en

Изменение 1096
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително съхраняване на материали 
с историческа или културна стойност.

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително съхраняване на материали 
с историческа или културна стойност, 
както и основани на нови материали.

Or. en

Изменение 1097
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква е) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Метрология, характеризиране, 
стандартизация и контрол на качеството

е) Метрология, характеризиране, 
стандартизация, сертифициране и 
качествен контрол

Or. en
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Изменение 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква е) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се подпомагат технологии за 
характеризиране, неразрушителни 
методи за оценка и прогнозно 
моделиране на експлоатационните 
характеристики, за да се постигне 
напредък в материалознанието и 
техническите науки.

Да се подпомагат технологии за 
характеризиране, неразрушителни 
методи за оценка, непрекъсната оценка
и наблюдение и прогнозно моделиране 
на експлоатационните характеристики, 
за да се постигне напредък в 
материалознанието и техническите 
науки.

Or. en

Изменение 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали, 
включително допринасяща за 
намирането на решение на 
предизвикателството във връзка със 
суровините, и подходи за създаването 
на новаторски бизнес модели.

Or. en

Изменение 1100
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали, замяна на 
критични суровини или опасни 
вещества. Разработване на подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Or. en

Изменение 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели и идентифициране на 
ресурсите от критично значение за 
широкомащабно промишлено 
приложение на решенията.

Or. en

Изменение 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 



AM\907546BG.doc 47/183 PE492.765v01-00

BG

използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

използването, повторното използване, 
поправката и рециклирането на 
материали и подходи за създаването на 
новаторски бизнес модели.

Or. en

Изменение 1103
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали – след 
идентифицирането на ресурсите от 
критично значение – и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Or. fr

Изменение 1104
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Идентифициране на ресурсите от 
критично значение.
Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Or. fr
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Изменение 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи
на използването на материали и 
подходи за създаването на новаторски 
бизнес модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на замяната и 
алтернативите на използването на 
материали и подходи за създаването на 
новаторски бизнес модели.

Or. en

Изменение 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и 
затварянето на цикъла на 
материалите, както и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Or. en

Изменение 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
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биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
здравеопазване, химическа 
промишленост, селско стопанство и 
храни.

Or. en

Изменение 1108
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване, 
бионанотехнология и авангардни 
материали.

Or. en

Изменение 1109
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
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конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

конкурентоспособни, устойчиви, 
безопасни и сигурни и иновативни 
промишлени продукти и процеси, и да 
се допринесе за иновации в редица 
европейски сектори като селско 
стопанство, храни, енергетика, 
химическа промишленост и 
здравеопазване.

Or. en

Обосновка

Биотехнологиите могат да дадат тласък на развитието на нови източници на 
енергия (напр. биометан). Фактът, че развитието на биотехнологиите може да 
доведе до нови промишлени продукти и процеси е ясно посочен в параграфа, описващ 
дейностите (1.4.3). Ето защо той следва да се включи и при въвеждането на 
конкретната цел за биотехнологиите.

Изменение 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост, енергетика и 
здравеопазване.

Or. en

Изменение 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост, енергетика и 
здравеопазване.

Or. en

Изменение 1112
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, горско стопанство,
храни, химическа промишленост и 
здравеопазване.

Or. sl

Изменение 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост, енергетика и 
здравеопазване.

Or. en

Изменение 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост и здравеопазване.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
биотехнологията е да се разработят 
конкурентоспособни, устойчиви и 
иновативни промишлени продукти и 
процеси, и да се допринесе за иновации 
в редица европейски сектори като 
селско стопанство, храни, химическа 
промишленост, енергетика и 
здравеопазване.

Or. fr

Обосновка

Биотехнологиите могат да се използват за развитието на нови източници на енергия.
Потенциалът на развитието на биотехнологиите от гледна точка на нови 
промишлени продукти и процеси е ясно посочен в параграф 1.4.3, описващ 
съответните дейности. Ето защо следва да се включи съответно позоваване във 
въведението към конкретната цел за биотехнологиите.
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Изменение 1115
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне европейските отрасли да 
си осигурят водещи позиции в тази
ключова базова технология. Тези 
позиции ще бъдат допълнително
укрепени чрез интегриране на аспекти 
по оценяването и управлението на 
безопасността във връзка с общите 
рискове по разгръщането на 
биотехнологията.

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне разбирането на 
отраженията и въздействието на 
тази технология. Тези позиции ще бъдат 
укрепени чрез интегриране на аспекти 
по оценяването на здравето и 
безопасността, на икономическото 
въздействие и въздействието върху 
околната среда на използването на 
технологията, както и на аспектите 
на управлението във връзка с общите и 
специфични рискове по разгръщането 
на биотехнологията.

Or. en

Изменение 1116
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне европейските отрасли да си 
осигурят водещи позиции в тази 
ключова базова технология. Тези 
позиции ще бъдат допълнително 
укрепени чрез интегриране на аспекти 
по оценяването и управлението на 
безопасността във връзка с общите 
рискове по разгръщането на 
биотехнологията.

Солидната научна, технологична и 
иновационна база по биотехнология ще 
подпомогне европейските отрасли да си 
осигурят водещи позиции в тази 
ключова базова технология. Тези 
позиции ще бъдат допълнително 
укрепени чрез интегриране на аспекти 
по оценяването и управлението на 
безопасността във връзка с общите 
рискове по разгръщането на 
биотехнологията, като същевременно 
се гарантира спазването на принципа 
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на предохранителните мерки.

Or. es

Обосновка

Добавя се позоваване на принципа на предохранителните мерки в контекста на 
управлението на рисковете, които могат да възникнат във връзка с биотехнологиите.

Изменение 1117
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд.
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията, включително на 
биофармацевтичните продукти: 
например пазарният дял на 
биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. Освен 
това поради непрекъснато 
растящата заплаха от появата на 
устойчиви на множество лекарства 
бактерии и неудовлетворените 
потребности в области на 
терапевтиката като например 
раковите и невродегенеративните 
заболявания, биотехнологиите дават 
възможност за разработването на 
нови лекарства за по-ефикасно 
лечение. Следва да се обърне повече 
внимание както на 
биофармацевтичните, така и на 
естествените продукти и техните 
аналози, получавани чрез иновативна 
системна биология, биосинтетично 
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разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

инженерство и полусинтетични 
подходи. Биотехнологията има 
отношение и към редица от така 
наречените дванадесет правила на 
„зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Свръхмодерните 
технологии като синтетичната 
биология са обещаващи за 
създаването на устойчиви и 
неутрални по отношение на въглерода 
горива, производството на химикали с 
висока степен на чистота, 
включително фармацевтични 
продукти, разработването на 
екологосъобразни методи на 
производство, новите приложения в 
областта на здравеопазването и 
бионаноматериалите.
Биотехнологията разкрива и нови 
възможности за оползотворяване на 
огромния потенциал на морските 
ресурси за новаторски приложения в 
промишлеността, здравеопазването и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на морската 
(„синя“) биотехнология да се разраства 
с 10 % годишно.

Or. en
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Изменение 1118
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за
предприятията в Съюза може да бъде 
намалена чрез оползотворяване на
потенциала на биотехнологичните 
процеси и на продуктите на биологична 
основа да намалят емисиите на CO2, 
който потенциал се оценява на 1 до 
2,5 млрд. тона CO2 еквивалент годишно 
към 2030 г. В биофармацевтичния 
сектор в Европа вече около 20 % от 
лекарствата сега се произвеждат 
посредством биотехнология, от които до 
50 % са нови лекарства. 
Биотехнологията разкрива и нови
възможности за оползотворяване на 
огромния потенциал на морските 
ресурси за новаторски приложения в 
промишлеността, здравеопазването и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на морската 
(„синя“) биотехнология да се разраства 
с 10 % годишно.

Чрез разширяването на знанията за 
живите системи биотехнологията може
да предостави поток от нови 
приложения и да укрепи промишлената 
база на Съюза, както и неговия 
капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Предприятията в Съюза 
могат да се възползват от потенциала 
на биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията може 
да разкрие възможности за използване
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.
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Изменение 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд.
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото и селскостопанското 
значение на биотехнологията: например 
пазарният дял на производството на 
храни и фуражи, на биохимикалите се 
прогнозира да нарасне към 2015 г. на 
12—20 % от общата химическа 
продукция. Биотехнологията има 
отношение и към редица от така 
наречените дванадесет правила на 
„зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
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сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Нововъзникващият сектор на 

Or. en

Обосновка

Биотехнологията има важно приложение и в селското стопанство.

Изменение 1120
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд.
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото и селскостопанското 
значение на биотехнологията: например 
пазарният дял на производството на 
храни и фуражи и на биохимикалите се 
прогнозира да нарасне към 2015 г. на 
12—20 % от общата химическа 
продукция. Биотехнологията има 
отношение и към редица от така 
наречените дванадесет правила на 
„зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
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нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

Or. en

Изменение 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
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потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд.
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Чрез биотехнологиите 
производството на селскостопански 
продукти и храни ще бъде по-
устойчиво чрез повишена 
ефективност и намалено въздействие 
върху околната среда. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването, енергетиката, 
енергийната ефективност и околната 
среда. Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

Or. en

Изменение 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
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редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд.
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването, химическата 
промишленост, енергетиката и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на морската 
(„синя“) биотехнология да се разраства 
с 10 % годишно.

Or. en

Изменение 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 

Разширяването на знанията за живите 
системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
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промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд.
тона CO2 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването, енергетиката,
химическата промишленост и 
околната среда. Прогнозира се 
нововъзникващият сектор на морската 
(„синя“) биотехнология да се разраства 
с 10 % годишно.

Or. en

Изменение 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разширяването на знанията за живите Разширяването на знанията за живите 
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системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 2,5 млрд.
тона CO22 еквивалент годишно към 
2030 г. В биофармацевтичния сектор в 
Европа вече около 20 % от лекарствата 
сега се произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

системи обуславя очакванията 
биотехнологията да предостави поток от 
нови приложения и да укрепи 
промишлената база на Съюза, както и 
неговия капацитет за иновации. Расте 
промишленото значение на 
биотехнологията: например пазарният 
дял на биохимикалите се прогнозира да 
нарасне към 2015 г. на 12—20 % от 
общата химическа продукция. 
Биотехнологията има отношение и към 
редица от така наречените дванадесет 
правила на „зелената химия“ поради 
избирателността и ефективността на 
биосистемите. Възможната 
икономическа тежест за предприятията 
в Съюза може да бъде намалена чрез 
оползотворяване на потенциала на 
биотехнологичните процеси и на 
продуктите на биологична основа да 
намалят емисиите на CO2, който 
потенциал се оценява на 1 до 
2,5 милиарда тона CO2 еквивалент 
годишно към 2030 г. В 
биофармацевтичния сектор в Европа 
вече около 20 % от лекарствата сега се 
произвеждат посредством 
биотехнология, от които до 50 % са 
нови лекарства. Биотехнологията 
разкрива и нови възможности за 
оползотворяване на огромния потенциал 
на морските ресурси за новаторски 
приложения в промишлеността, 
здравеопазването, химическата 
промишленост, в областта на 
енергетиката и околната среда. 
Прогнозира се нововъзникващият 
сектор на морската („синя“) 
биотехнология да се разраства с 10 % 
годишно.

Or. fr

Обосновка

Биотехнологиите могат да се използват за развитието на нови източници на енергия. 
Потенциалът на развитието на биотехнологиите по отношение на нови промишлени 
продукти и процеси е ясно посочен в параграф 1.4.3, описващ съответните дейности. 
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По тази причина тук следва да бъде включено съответното позоваване.

Изменение 1125
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Подпомагане на авангардните 
биотехнологии като двигател на бъдещи 
иновации

a) Подпомагане на авангардните 
биотехнологии без опасност от намеса 
в естествената околна среда и при 
отчитане на принципа на 
предохранителните мерки като 
двигател на бъдещи иновации;

Or. xm

Изменение 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
синтетична биология, биоинформатика 
и биология на системите, които са с 
голям потенциал за принципно нови 
приложения.

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
синтетична биология, технологии, 
използващи биочипове и микрочипове, 
биоинформатика, нанобиотехнологии и 
биология на системите, които са с голям 
потенциал за принципно нови 
приложения.

Or. en

Изменение 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
синтетична биология, биоинформатика
и биология на системите, които са с 
голям потенциал за принципно нови 
приложения.

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например
биологични системи, 
биоинформатична и синтетична 
биология и биология на системите, 
които са с голям потенциал за 
принципно нови приложения.

Or. en

Обосновка

Потенциалът на биотехнологиите не следва да се ограничава само до промишлените 
процеси, а следва да покрива всички съответни продукти и процеси.

Изменение 1128
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
синтетична биология, 
биоинформатика и биология на 
системите, които са с голям потенциал 
за принципно нови приложения.

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
биология на системите, 
биоинформатика и синтетична
биология, които са с голям потенциал за 
принципно нови приложения.

Or. en

Изменение 1129
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква а) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
синтетична биология, биоинформатика 
и биология на системите, които са с 
голям потенциал за принципно нови 
приложения.

Развойна дейност в нововъзникващи 
технологични области, като например 
синтетична биология, биоинформатика 
и биология на системите, 
биофармацевтични продукти, които 
са с голям потенциал за принципно нови 
приложения, като например 
биологично активни естествени 
пептиди с доказано фармакологично 
действие.

Or. en

Изменение 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Промишлени процеси на основата на 
биотехнология

б) Продукти и процеси на основата на 
биотехнология

Or. en

Изменение 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се развива промишлената 
биотехнология за конкурентоспособни 
промишлени продукти и процеси 
(например в химическата 
промишленост, здравеопазването, 
минното дело, производството на 
целулоза и хартия, текстил и нишесте, 

Да се развива промишлената 
биотехнология и разработването на 
биопроцеси в промишлен мащаб за 
конкурентоспособни промишлени 
продукти и процеси (например в 
химическата промишленост, 
здравеопазването, минното дело, 
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както и при преработката на храни) и на 
нейното екологично измерение.

енергетиката, производството на 
целулоза и хартия, влакнени продукти 
и дървообработването, 
производството на текстил и нишесте, 
както и при преработката на храни) и на 
нейното екологично измерение.

Or. en

Изменение 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се развива промишлената 
биотехнология за конкурентоспособни 
промишлени продукти и процеси 
(например в химическата 
промишленост, здравеопазването, 
минното дело, производството на 
целулоза и хартия, текстил и нишесте, 
както и при преработката на храни) и на 
нейното екологично измерение.

Да се развива биотехнологията за 
конкурентоспособни продукти и 
процеси (например в химическата 
промишленост, здравеопазването, 
минното дело, енергетиката, 
производството на целулоза и хартия, 
текстил и нишесте, растителната 
продукция, както и при преработката на 
храни) и на нейното екологично 
измерение.

Or. en

Изменение 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се развива промишлената 
биотехнология за конкурентоспособни 
промишлени продукти и процеси 
(например в химическата 
промишленост, здравеопазването, 
минното дело, производството на 

Да се развива промишлената 
биотехнология за конкурентоспособни 
промишлени продукти и процеси 
(например в химическата 
промишленост, здравеопазването, 
минното дело, енергетиката и 
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целулоза и хартия, текстил и нишесте, 
както и при преработката на храни) и на 
нейното екологично измерение.

биогоривата, производството на 
целулоза и хартия, текстил и нишесте, 
както и при преработката на храни) и на 
нейното екологично измерение.

Or. en

Изменение 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (-омики (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика), 
наблюдение чрез молекулярни 
инструменти, откриване и анализ на 
биомаркери и откриване и анализ на 
лекарствени продукти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Or. en

Изменение 1135
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (напр. биология на 
системите, геномика, метагеномика, 
протеомика, феномика, молекулярни 
инструменти), които осигуряват водещи 
позиции и конкурентно предимство в 
голям брой икономически сектори.
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Or. en

Изменение 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (напр. биология на 
системите, геномика, метагеномика, 
протеомика, феномика, молекулярни 
инструменти), които осигуряват водещи 
позиции и конкурентно предимство в 
голям брой икономически сектори.

Or. en

Обосновка

Биологията на системите е по-общият термин, който следва да бъде поставен на 
първо място. Останалите термини се отнасят до по-специфични области.

Изменение 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярно и клетъчно 
инженерство и инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Or. en
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Изменение 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.

Да се разработват платформени 
технологии (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори.
Диагностичните инструменти ще 
получават подкрепа, ако са свързани с 
терапия.

Or. en

Изменение 1139
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в) – параграф 1 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпроси от обществено и етично 
естество
Вземане под внимание при 
определянето на политическите 
процеси на въпросите от обществено 
и етично естество по отношение на 
някои видове технологии чрез 
разработване на критерии за оценка и 
процедури за широко допитване до 
заинтересованите страни.

Or. en
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Изменение 1140
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1л4 – точка 1.4.3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) Въпроси от екологично, 
обществено и етично естество
Целта е да се отчетат въпросите от 
екологично, обществено и етично 
естество във връзка с някои видове 
технологии чрез разработване на 
процедури за оценка, включващи 
широко допитване до 
заинтересованите страни;

Or. en

Изменение 1141
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в а) Нововъзникващи здравни въпроси
Разработване на продукти и 
технологии за нови антимикробни 
вещества (нови антибиотици и 
алтернативи), (по-безопасни) ваксини 
и лекарствени средства срещу 
генетични нарушения и заболявания 
във връзка с демографските промени.

Or. en

Изменение 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
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Gardini

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в а) Развитие на общественото 
измерение на биотехнологиите 
Съсредоточаване върху управление на 
биотехнологиите в полза на 
обществото, в това число етични 
граници.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията общественото измерение на нанотехнологиите е 
изрично посочено. То се отнася най-малкото в същата степен за биотехнологиите.

Изменение 1143
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 а. Екоиновации
1.4.1а Специфична цел за 
екоиновациите
Специфичната цел на екоиновациите 
е да се насърчи иновативната 
европейска промишленост и 
общността на иновациите, която 
целенасочено създава нови продукти, 
процеси и услуги, осигуряващи 
екологосъобразен растеж и ползи в 
областта на околната среда, и която 
е призната за световен лидер. Целта е 
да се повиши ефективността на 
ресурсите, намаляването на 
въздействията върху околната среда, 
да се предотврати замърсяването (на 
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водата) и/или да се постигне по-
ефикасно, ефективно и отговорно 
използване на природните ресурси.
1.4.2а Обосновка и добавена стойност 
за Съюза
Водещите позиции в 
промишлеността в областта на 
екоиновациите ще доведат до по-
добри резултати и устойчивост по 
отношение на околната среда на 
цялата икономика, като 
същевременно ще бъдат 
икономически ефективни и с 
благотворно въздействие върху 
предприятията и обществото като 
цяло, както в селата, така и в 
градовете. Световният пазар (2020 г.) 
на екологични производства се развива 
с бързи темпове и този икономически 
сектор на ЕС вече бележи бърз 
растеж: екологичните производства 
в ЕС са вече с по-голям дял от дела на 
европейската автомобилна 
промишленост и често са световни 
лидери. „Хоризонт 2020“ трябва да се 
основава на този факт. 
Екоиновациите трябва да навлязат 
във всички сектори на икономиката и 
обществото, като създават основа за 
значително конкурентно предимство 
на Европа, за посрещне тя 
предизвикателството по отношение 
на устойчивостта. Поради това 
екоиновациите са ключова базова 
технология.
Екологичните производства са 
белязани от присъствието на голям 
брой малки и средни предприятия 
(МСП). Тези стопански единици 
осигуряват приблизително 
половината от общата трудова 
заетост. Следователно МСП, в 
партньорство с по-големите 
промишлени партньори, трябва да 
играят все по-важна роля в 
новаторските нови технологии и 
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решения и при тяхното прилагане.
Основните източници на иновации са 
свързващото звено между 
екоиновациите и други базови 
технологии, преди всичко ИКТ 
(наблюдение и сензорно отчитане).
1.4.3а Общи насоки за действие
Екоиновациите са всяка форма на 
иновации, произтичаща от или 
целяща значителен и доказуем 
напредък за постигането на целта за 
устойчиво развитие посредством 
намаляване на въздействието върху 
околната среда, увеличаване на 
устойчивостта спрямо екологичния 
натиск или постигане на по-
ефективно и отговорно използване на 
природните ресурси.
Екоиновативните дейности са 
насочени към устойчиви иновации в 
рамките на и между следните 
области:
а) екологосъобразна доставка на 
енергия,
б) енергийна ефективност,
в) ефективност на материалите,
г) екологосъобразна мобилност,
д) вода,
е) отпадъци.

Or. en

Изменение 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 



AM\907546BG.doc 75/183 PE492.765v01-00

BG

авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
промишлени форми на производство в 
основани в по-голяма степен на 
знания, устойчиви, обхващащи повече 
от един сектор технологии за 
производство и преработка, което да 
доведе до повече новаторски продукти, 
процеси и услуги.

авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
производствени предприятия, 
системи и процеси чрез ефективно 
използване на ключовите базови 
технологии с цел постигане на 
основани на знания, устойчиви, 
обхващащи повече от един сектор 
технологии за производство и 
преработка, което да доведе до повече 
новаторски продукти, процеси и услуги.

Or. en

Изменение 1145
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
промишлени форми на производство в 
основани в по-голяма степен на знания, 
устойчиви, обхващащи повече от един 
сектор технологии за производство и 
преработка, което да доведе до повече 
новаторски продукти, процеси и услуги.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
промишлени форми на производство в 
основани в по-голяма степен на знания, 
устойчиви, ресурсно и енергийно 
ефективни, обхващащи повече от един
сектор технологии за производство и 
преработка, което да доведе до повече 
новаторски продукти, процеси и услуги.

Or. en

Изменение 1146
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
промишлени форми на производство в 
основани в по-голяма степен на знания, 
устойчиви, обхващащи повече от един 
сектор технологии за производство и 
преработка, което да доведе до повече 
новаторски продукти, процеси и услуги.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
авангардното производство и 
преработка е да се преобразят днешните 
промишлени форми на производство в 
основани в по-голяма степен на знания, 
устойчиви, обхващащи повече от един 
сектор технологии за производство и 
преработка, което да доведе до повече 
новаторски, безопасни и сигурни
продукти, процеси и услуги.

Or. en

Изменение 1147
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производственият сектор е от голямо 
значение за европейската икономика, 
като допринася за около 17 % от БВП и 
осигурява около 22 млн. работни места 
в Съюза в 2007 г. Намаляването на 
икономическите пречки за търговията и 
благоприятното въздействие на 
съобщителната технология доведоха до 
силно нарастване на конкуренцията в 
промишленото производство, поради 
което е налице тенденция за неговото 
преместване в държави, където общите 
разходи са най-ниски. Следователно 
поради скъпата работна сила в 
Европа се налага радикална промяна на 
европейския подход към промишленото 
производство, за да се запази 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, а „Хоризонт 2020“ може да 
спомогне за обединяването на всички 

Производственият сектор е от голямо 
значение за европейската икономика, 
като допринася за около 17 % от БВП и 
осигурява около 22 млн. работни места 
в Съюза в 2007 г. Намаляването на 
икономическите пречки за търговията и 
благоприятното въздействие на 
съобщителната технология доведоха до 
силно нарастване на конкуренцията в 
промишленото производство, поради 
което е налице тенденция за неговото 
преместване в държави, където общите 
разходи са най-ниски. Налага се
радикална промяна на европейския 
подход към промишленото 
производство, за да се запази 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, а „Хоризонт 2020“ може да 
спомогне за обединяването на всички 
заинтересовани страни за постигането 
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заинтересовани страни за постигането 
на това.

на това.

Or. en

Изменение 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производственият сектор е от голямо 
значение за европейската икономика, 
като допринася за около 17 % от БВП и 
осигурява около 22 млн. работни места в 
Съюза в 2007 г. Намаляването на 
икономическите пречки за търговията и 
благоприятното въздействие на 
съобщителната технология доведоха до 
силно нарастване на конкуренцията в 
промишленото производство, поради 
което е налице тенденция за неговото 
преместване в държави, където общите 
разходи са най-ниски. Следователно 
поради скъпата работна сила в Европа 
се налага радикална промяна на 
европейския подход към промишленото 
производство, за да се запази 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, а „Хоризонт 2020“ може да 
спомогне за обединяването на всички 
заинтересовани страни за постигането 
на това.

Производственият сектор е от голямо 
значение за европейската икономика, 
като допринася за около 17 % от БВП и 
осигурява около 22 милиона работни 
места в Съюза през 2007 г., като е 
изграден предимно от малки и средни 
предприятия. Намаляването на 
икономическите пречки за търговията и 
благоприятното въздействие на 
съобщителната технология доведоха до 
силно нарастване на конкуренцията в 
промишленото производство, поради 
което е налице тенденция за неговото 
преместване в държави, където общите 
разходи са най-ниски. Следователно 
поради скъпата работна сила в Европа 
се налага радикална промяна на 
европейския подход към промишленото 
производство, за да се запази 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, а „Хоризонт 2020“ може да 
спомогне за обединяването на всички 
заинтересовани страни за постигането 
на това.

Or. en

Изменение 1149
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да продължи да 
инвестира на съюзно равнище, за да 
запази своите водещи позиции и 
компетентност в производствените 
технологии и да осъществи прехода към 
основани в голяма степен на знания 
стоки с висока добавена стойност, като 
създаде нужните условия и ресурси за 
устойчиво производство и сервизно 
обслужване на промишлени продукти 
през целия им експлоатационен срок.
Ресурсоемките производствени и 
преработващи отрасли се нуждаят от 
мобилизиране на още ресурси и знания 
на съюзно равнище, както и да 
продължат да инвестират в 
научноизследователска и развойна 
дейност, а също и в иновации, което да 
позволи по-нататъшен напредък към 
конкурентоспособна икономика с ниски 
емисии на въглероден диоксид и 
спазване на договореното за целия Съюз 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2050 г. от промишлеността24.

Европа трябва да продължи да 
инвестира на равнище на Съюза, за да 
запази своите водещи позиции и 
компетентност в производствените 
технологии и да осъществи прехода към 
основани в голяма степен на знания 
стоки с висока добавена стойност,
които са ресурсно и енергийно 
ефективни, като създаде нужните 
условия и ресурси за устойчиво 
производство и сервизно обслужване на 
промишлени продукти през целия им 
експлоатационен срок. Ресурсоемките 
производствени и преработващи 
отрасли се нуждаят от мобилизиране на 
още ресурси и знания на равнище на 
Съюза, както и да продължат да 
инвестират в научноизследователска и 
развойна дейност, а също и в иновации, 
което да позволи по-нататъшен 
напредък към конкурентоспособна и 
ефективна по отношение на 
ресурсите икономика с ниски емисии 
на въглероден диоксид и спазване на 
договореното за целия Съюз намаляване 
на емисиите на парникови газове до 
2050 г. от промишлеността24.

Or. en

Изменение 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да продължи да 
инвестира на съюзно равнище, за да 

Европа трябва да продължи да 
инвестира на равнище на Съюза, за да 
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запази своите водещи позиции и 
компетентност в производствените 
технологии и да осъществи прехода към 
основани в голяма степен на знания 
стоки с висока добавена стойност, като 
създаде нужните условия и ресурси за 
устойчиво производство и сервизно 
обслужване на промишлени продукти 
през целия им експлоатационен срок. 
Ресурсоемките производствени и 
преработващи отрасли се нуждаят от 
мобилизиране на още ресурси и знания 
на съюзно равнище, както и да 
продължат да инвестират в 
научноизследователска и развойна 
дейност, а също и в иновации, което да 
позволи по-нататъшен напредък към 
конкурентоспособна икономика с ниски 
емисии на въглероден диоксид и 
спазване на договореното за целия Съюз 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2050 г. от промишлеността24.

запази своите водещи позиции и 
компетентност в производствените 
технологии и да осъществи прехода към 
основани в голяма степен на знания 
стоки с висока добавена стойност, като 
създаде нужните условия и ресурси за 
устойчиво производство и сервизно 
обслужване на промишлени продукти 
през целия им експлоатационен срок. 
Ресурсоемките производствени и 
преработващи отрасли се нуждаят от 
мобилизиране на още ресурси и знания 
на равнище на Съюза, както и да 
продължат да инвестират в 
научноизследователска и развойна 
дейност, а също и в иновации, което да 
позволи по-нататъшен напредък към 
конкурентоспособна икономика с ниски 
емисии и спазване на договореното за 
целия Съюз намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2050 г. от 
промишлеността.

Or. en

Изменение 1151
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква а) - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност.

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност чрез 
използването на разработени в други 
сектори технологии.

Or. en
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Изменение 1152
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква а) - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност.

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност, 
ефективност по отношение на 
материалите и системи със затворен 
цикъл.

Or. en

Изменение 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква а) - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност.

Да се насърчава устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическия преход в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност чрез 
иновационен напредък.

Or. en

Изменение 1154
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква б) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Технологии, позволяващи 
изграждането на енергийноефективни 
сгради

б) Технологии, позволяващи 
изграждането на енергийноефективни 
сгради, и технологии, позволяващи 
изграждането на сгради със слабо 
въздействие върху околната среда

Or. en

Изменение 1155
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез разработването 
и внедряването на устойчиви 
строителни технологии.

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез изследването, 
разработването и внедряването на 
устойчиви строителни технологии, 
насочени към цялата верига на 
създаване на добавена стойност и 
насърчаващи междусекторните и 
мултидисциплинарните иновации, 
като същевременно се осигуряват 
условия за нови бизнес модели и 
предложения за стойност за 
гражданите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подчертае важната роля на научните изследвания и иновациите в 
строителния сектор, както и стойността на междусекторните и 
мултидисциплинарните синергии, които следва да са свързани с него.

Изменение 1156
Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез разработването 
и внедряването на устойчиви 
строителни технологии.

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез научните 
изследвания, разработването и 
внедряването на устойчиви строителни 
технологии, насочени към цялата 
верига на създаване на добавена 
стойност и насърчаващи 
междусекторните и 
мултидисциплинарните иновации, 
като същевременно се осигуряват 
условия за нови бизнес модели и 
предложения за стойност за 
гражданите.

Or. en

Изменение 1157
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намалява консумацията на 
енергия и емисиите на CO2 чрез 
разработването и внедряването на 
устойчиви строителни технологии.

Да се увеличава енергийната 
ефективност и да се намаляват
емисиите на CO2 чрез разработването и 
внедряването на устойчиви строителни 
технологии.

Or. it

Изменение 1158
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква б) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез разработването 
и внедряването на устойчиви 
строителни технологии.

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез разработването 
и внедряването на устойчиви 
строителни технологии, както и да се 
намалява цялостното въздействие 
върху околната среда на сградите.

Or. en

Изменение 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез разработването 
и внедряването на устойчиви 
строителни технологии.

Да се намалява консумацията на енергия 
и емисиите на CO2 чрез разработването 
и внедряването на устойчиви 
строителни и автоматизирани
технологии и технологии за контрол.

Or. en

Изменение 1160
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Устойчиви и нисковъглеродни 
технологии в преработващи отрасли

в) Устойчиви и нисковъглеродни 
технологии със слабо въздействие 
върху околната среда в 
преработващите отрасли

Or. fr
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Изменение 1161
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Устойчиви и нисковъглеродни 
технологии в енергоемките 
преработващи отрасли

в) Устойчиви и нисковъглеродни 
технологии със слабо въздействие 
върху околната среда в енергоемките 
преработващи отрасли

Or. fr

Изменение 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Устойчиви и нисковъглеродни 
технологии в енергоемките 
преработващи отрасли

в) Устойчиви технологии с ниски 
емисии в енергоемките преработващи 
отрасли

Or. en

Изменение 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Устойчиви и нисковъглеродни 
технологии в енергоемките 
преработващи отрасли

в) Устойчиви и нисковъглеродни 
технологии в енергоемките и 
ресурсоемките преработващи отрасли

Or. en
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Изменение 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни 
технологии.

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни 
технологии, включително 
интегрирането на възобновяеми 
източници на енергия и на 
интелигентни, авангардни системи за 
контрол.

Or. en

Обосновка

Интегрирането на възобновяеми източници на енергия в производствените процеси 
следва да се насърчава с цел преминаване към термични промишлени процеси с ниски 
емисии на въглерод.

Изменение 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
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ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни 
технологии.

ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни 
технологии, включително 
интегрирането на възобновяеми 
форми на енергия и интелигентни, 
авангардни системи за контрол.

Or. fr

Обосновка

Интегрирането на възобновяеми източници на енергия в термичните промишлени 
процеси следва да се насърчава, за да се декарбонизират тези процеси.

Изменение 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни 
технологии.

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на устойчиви 
нисковъглеродни технологии и 
преминаването към алтернативни, 
по-устойчиви промишлени процеси.

Or. en

Изменение 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни 
технологии.

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни 
технологии, като например 
разработването на нови 
катализатори за по-щадящи 
околната среда и по-ефикасни 
процеси.

Or. en

Изменение 1168
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни
технологии.

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на ресурсно и енергийно 
ефективни технологии, процеси, 
материали.
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Or. en

Изменение 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на нисковъглеродни
технологии.

Да се повишава 
конкурентоспособността на 
преработващите отрасли чрез драстично 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието на подобни 
промишлени дейности върху околната 
среда по цялата верига на създаване на 
добавена стойност, като се насърчава 
внедряването на технологии с ниски 
емисии.

Or. en

Изменение 1170
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се извеждат концепции и методики 
за адаптивни, „основани на знания“ 
бизнес модели по подходи, съобразени с 
конкретните случаи.

Да се извеждат концепции и методики 
за адаптивни, „основани на знания“ 
бизнес модели по подходи, съобразени с 
конкретните случаи. Подкрепа за 
развитието на нови екоиновационни 
бизнес модели и алтернативни 
ресурсопродуктивни подходи.

Or. en
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Изменение 1171
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е да се спомогне за 
създаването на конкурентоспособна и 
иновативна космическа промишленост и 
на съответна научноизследователска 
общност за разработване и експлоатация 
на космическа инфраструктура в 
отговор на бъдещи потребности на 
политиката на Съюза и на обществото.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е, от една страна,
да се създаде европейски капацитет за 
създаване, развитие, привеждане в 
действие, управление и експлоатация 
на космически системи, а от друга 
страна, да се спомогне за създаването 
на конкурентоспособна и иновативна 
космическа промишленост и на 
съответна научноизследователска 
общност за разработване и експлоатация 
на космическа инфраструктура в 
отговор на бъдещи потребности на 
политиката на Съюза и на обществото и 
в подкрепа на икономическия растеж, 
като при това се създават условия за 
изпълнението на различни важни 
европейски политики.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че половината от оборота на европейската космическа 
промишленост зависи от търговския пазар (единствено по рода си положение в 
света), конкурентоспособността, иновациите и способността да се поддържа 
капацитета за доставка на търсените стратегически продукти се нуждаят от 
икономическа подкрепа. Без нея европейската независимост в този сектор е изложена 
на опасност.

Изменение 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е да се спомогне за 
създаването на конкурентоспособна и 
иновативна космическа промишленост и 
на съответна научноизследователска 
общност за разработване и експлоатация 
на космическа инфраструктура в 
отговор на бъдещи потребности на 
политиката на Съюза и на обществото.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е да се спомогне за 
създаването на конкурентоспособна и 
иновативна космическа промишленост и 
на съответна научноизследователска 
общност за разработване и експлоатация 
на космическа инфраструктура, 
приложения и услуги в отговор на 
бъдещи потребности на политиката на 
Съюза и на обществото.

Or. en

Изменение 1173
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е да се спомогне за 
създаването на конкурентоспособна и 
иновативна космическа промишленост и 
на съответна научноизследователска 
общност за разработване и експлоатация 
на космическа инфраструктура в 
отговор на бъдещи потребности на 
политиката на Съюза и на обществото.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е да се спомогне за 
създаването на конкурентоспособна и 
иновативна космическа промишленост и 
на съответна научноизследователска 
общност за разработване и експлоатация 
на космическа инфраструктура, също 
както и на приложения и услуги, в 
отговор на бъдещи потребности на 
политиката на Съюза и на обществото.

Or. fr

Изменение 1174
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е да се спомогне за 
създаването на конкурентоспособна и 
иновативна космическа промишленост и 
на съответна научноизследователска 
общност за разработване и
експлоатация на космическа 
инфраструктура в отговор на бъдещи 
потребности на политиката на Съюза и 
на обществото.

Конкретната цел на научните 
изследвания и иновациите в 
космическия сектор е да се спомогне за 
създаването на конкурентоспособна и 
иновативна космическа промишленост и 
на съответна научноизследователска 
общност за експлоатация на космическа 
инфраструктура в отговор на бъдещи 
потребности на политиката на Съюза и 
на обществото.

Or. en

Изменение 1175
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Укрепването на европейския 
космически сектор чрез подпомагането 
на космическите научни изследвания и 
иновации е от решаващо значение, за да 
се поддържа и гарантира способността 
на Европа да има достъп до 
космическото пространство и да 
осъществява операции в него в подкрепа 
на политики на Съюза, международни 
стратегически интереси и 
конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации.

Укрепването на европейския 
космически сектор чрез подпомагането 
на космическите научни изследвания и 
иновации е от решаващо значение, за да 
се поддържа и гарантира способността 
на Европа да има достъп до 
космическото пространство и да 
осъществява операции в него в подкрепа 
на политики на Съюза, международни 
стратегически интереси и 
конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации. Дейностите се 
разработват и осъществяват, като 
усилията на ЕС, Европейската 
космическа агенция и държавите 
членки се допълват.
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Or. en

Изменение 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Укрепването на европейския 
космически сектор чрез подпомагането 
на космическите научни изследвания и 
иновации е от решаващо значение, за да 
се поддържа и гарантира способността 
на Европа да има достъп до 
космическото пространство и да 
осъществява операции в него в подкрепа 
на политики на Съюза, международни 
стратегически интереси и 
конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации.

Укрепването на европейския 
космически сектор чрез подпомагането 
на космическите научни изследвания и 
иновации в областта на 
електронните комуникации, 
мониторинга на Земята, 
навигацията, науката и 
изследванията е от решаващо 
значение, за да се поддържа и гарантира 
способността на Европа да има достъп 
до космическото пространство и да 
осъществява операции в него в подкрепа 
на политики на Съюза, международни 
стратегически интереси и 
конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации.

Or. en

Изменение 1177
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Укрепването на европейския 
космически сектор чрез подпомагането 
на космическите научни изследвания и 
иновации е от решаващо значение, за да 
се поддържа и гарантира способността 
на Европа да има достъп до 

Укрепването на европейския 
космически сектор чрез подпомагането 
на научните изследвания и 
иновациите в областта на 
мониторинга на Земята, 
навигацията, телекомуникациите, 
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космическото пространство и да 
осъществява операции в него в подкрепа 
на политики на Съюза, международни 
стратегически интереси и 
конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации.

науката и изследванията е от 
решаващо значение, за да се поддържа и 
гарантира способността на Европа да 
има достъп до космическото 
пространство и да осъществява 
операции в него в подкрепа на политики 
на Съюза, международни стратегически 
интереси и конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации.

Or. fr

Изменение 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Укрепването на европейския 
космически сектор чрез подпомагането 
на космическите научни изследвания и 
иновации е от решаващо значение, за да 
се поддържа и гарантира способността 
на Европа да има достъп до 
космическото пространство и да 
осъществява операции в него в подкрепа 
на политики на Съюза, международни 
стратегически интереси и 
конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации.

Укрепването на европейския 
космически сектор, публичен и частен,
чрез подпомагането на космическите 
научни изследвания и иновации е от 
решаващо значение, за да се поддържа и 
гарантира способността на Европа да 
има достъп до космическото 
пространство и да осъществява 
операции в него в подкрепа на политики 
на Съюза, международни стратегически 
интереси и конкурентоспособност сред 
утвърдените и нововъзникващите 
космически нации и дружества.

Or. en

Изменение 1179
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията,
съобщенията, метеорологичните 
прогнози и предоставянето на 
географска информация. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Китай и Южна 
Америка). Понастоящем европейската 
промишленост е значителен износител 
на първокласни спътници за търговски и 
научни цели. Растящата конкуренция в 
света застрашава позициите на Европа в 
тази област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната 
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници доведоха до някои от 
най-значителните научни пробиви през 
последните десетилетия в науките за 
Земята и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията и
съобщенията, също както и 
метеорологичните прогнози и 
предоставянето на географска 
информация, получени чрез 
наблюдение на Земята от спътници. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Китай и Южна 
Америка). Европейската космическа 
промишленост, независимо от 
икономическата криза, поддържа 
технологично равнище на световно 
ниво. Тези способности поставят 
Европа на челно място в науките за 
космоса и Земята и осигуряват 
възможности за европейската 
промишленост на търговските 
пазари. В този контекст подкрепата 
за конкурентоспособността на 
цялата верига за доставки на 
европейската космическа 
промишленост е голямо 
предизвикателство, което следва да 
бъде преодоляно чрез адекватна 
политика в областта на научните 
изследвания и развитието и трябва да 
се организира в цяла Европа, за да се 
гарантира, че европейската 
промишленост продължава да не 
изостава от международните си 
конкуренти, решително поддържана 
от стабилни вътрешни пазари. 
Понастоящем европейската 
промишленост е значителен износител 
на първокласни спътници за търговски и 
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научни цели. Растящата конкуренция в 
света застрашава позициите на Европа в 
тази област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници и сонди доведоха до 
някои от най-значителните научни 
пробиви през последните десетилетия в 
науките за Земята, фундаменталната 
физика и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията, 
съобщенията, метеорологичните 
прогнози и предоставянето на 
географска информация. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Китай и Южна 
Америка). Понастоящем европейската 
промишленост е значителен износител 

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията, 
съобщенията, метеорологичните 
прогнози и предоставянето на 
географска информация. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Китай и Южна 
Америка). Понастоящем европейската 
промишленост е значителен износител 



PE492.765v01-00 96/183 AM\907546BG.doc

BG

на първокласни спътници за търговски и 
научни цели. Растящата конкуренция в 
света застрашава позициите на Европа в 
тази област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната 
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници доведоха до някои от 
най-значителните научни пробиви през 
последните десетилетия в науките за 
Земята и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

на първокласни спътници за търговски 
(предимно в сектора на електронните 
комуникации) и научни цели. 
Растящата конкуренция в света 
застрашава позициите на Европа в тази 
област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната 
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници доведоха до някои от 
най-значителните научни пробиви през 
последните десетилетия в науките за 
Земята и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията, 
съобщенията, метеорологичните 
прогнози и предоставянето на 
географска информация. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Китай и Южна 

Космосът е важна, но често 
незабележима предпоставка за 
осъществяването на разнообразни 
услуги и продукти, които са от 
решаващо значение за съвременното 
общество, като например навигацията, 
съобщенията, метеорологичните 
прогнози и предоставянето на 
географска информация. 
Формулирането и прилагането на 
политиката на европейско, национално 
и регионално равнище в нарастваща 
степен зависи от информация, извлечена 
от космоса. Световният космическия 
сектор бързо се разраства и обхваща 
нови региони (например Китай, Южна 
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Америка). Понастоящем европейската 
промишленост е значителен износител 
на първокласни спътници за търговски и 
научни цели. Растящата конкуренция в 
света застрашава позициите на Европа в 
тази област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната 
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници доведоха до някои от 
най-значителните научни пробиви през 
последните десетилетия в науките за 
Земята и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

Америка и Африка). Понастоящем 
европейската промишленост е 
значителен износител на първокласни 
спътници за търговски и научни цели. 
Растящата конкуренция в света 
застрашава позициите на Европа в тази 
област. Поради това в интерес на 
Европа е да осигури условия нейната 
промишленост да продължи да се 
развива бързо в този силно конкурентен 
пазар. Освен това данни от европейски 
научни спътници доведоха до някои от 
най-значителните научни пробиви през 
последните десетилетия в науките за 
Земята и астрономията. Уникалните 
възможности на европейския 
космически сектор му отреждат 
решаваща роля за справяне с 
предизвикателствата, установени в 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ 
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са разпокъсани в 
националните програми на малко на 
брой държави членки. С оглед запазване 
на технологичното и конкурентното 
предимство се налагат действия на 
съюзно равнище, за да се координират

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ 
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са разпокъсани в 
националните програми на малко на 
брой държави членки и програмите на 
Европейската космическа агенция. С 
оглед запазване на технологичното и 
конкурентното предимство на Европа и 
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космическите научни изследвания, да се 
насърчава участието на изследователи 
от всички държави членки и да се 
намалят пречките за съвместни 
трансгранични проекти за такива 
изследвания. Това трябва да се 
осъществява координирано с 
Европейската космическа агенция, 
която от 1975 г. насам успешно 
ръководи промишлената разработка на 
спътници и мисии в дълбокия космос на 
междуправителствена основа с някои от 
държавите членки. Освен това 
информацията, предоставяна от 
европейски спътници, ще осигурява 
растящ потенциал за по-нататъшното 
развитие на иновативни спътникови 
услуги надолу по веригата. Това е 
типичен сектор на дейност на МСП и 
той следва да бъде подкрепен чрез 
мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES.

оползотворяване на инвестициите в 
момент на финансова криза и 
недостиг на бюджетни средства се 
налагат действия на равнище на Съюза 
съвместно с дейностите на 
държавите членки, Европейската 
космическа агенция и 
промишлеността в областта на
космическите научни изследвания. По 
тази причина изготвянето на 
програма за стратегически 
изследвания с участието на 
промишления сектор, ЕС и 
космическите агенции следва да бъде 
решение в подкрепа на по-ясно 
определено виждане за бъдещите 
насоки за технологично развитие на 
европейския космически сектор. 
Действията на равнище на Съюза са 
необходими също така, за да се 
насърчава участието на изследователи 
от всички държави членки и да се 
намалят пречките за съвместни 
трансгранични проекти за такива 
изследвания. Освен това информацията, 
предоставяна от европейски спътници, 
ще осигурява растящ потенциал за по-
нататъшното развитие на иновативни 
спътникови услуги надолу по веригата. 
Това е типичен сектор на дейност на 
МСП и той следва да бъде подкрепен 
чрез мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES.

Or. en

Изменение 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ 
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са разпокъсани в 
националните програми на малко на 
брой държави членки. С оглед запазване 
на технологичното и конкурентното 
предимство се налагат действия на 
съюзно равнище, за да се координират 
космическите научни изследвания, да се 
насърчава участието на изследователи 
от всички държави членки и да се 
намалят пречките за съвместни 
трансгранични проекти за такива 
изследвания. Това трябва да се 
осъществява координирано с 
Европейската космическа агенция, 
която от 1975 г. насам успешно 
ръководи промишлената разработка на 
спътници и мисии в дълбокия космос на 
междуправителствена основа с някои от 
държавите членки. Освен това 
информацията, предоставяна от 
европейски спътници, ще осигурява 
растящ потенциал за по-нататъшното 
развитие на иновативни спътникови 
услуги надолу по веригата. Това е 
типичен сектор на дейност на МСП и 
той следва да бъде подкрепен чрез 
мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES.

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ 
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са разпокъсани в 
националните програми на малко на 
брой държави членки. С оглед запазване 
на технологичното и конкурентното 
предимство се налагат действия на 
равнище на Съюза, за да се координират 
космическите научни изследвания, да се 
насърчава участието на изследователи 
от всички държави членки и да се 
намалят пречките за съвместни 
трансгранични проекти за такива 
изследвания. Това трябва да се 
осъществява координирано с 
Европейската космическа агенция, 
която от 1975 г. насам успешно 
ръководи промишлената разработка на
спътници и мисии в дълбокия космос на 
междуправителствена основа с някои от 
държавите членки. Освен това 
информацията, предоставяна от 
европейски спътници, ще осигурява 
растящ потенциал за по-нататъшното 
развитие на иновативни спътникови 
услуги надолу по веригата. Това е 
типичен сектор на дейност на МСП и 
той следва да бъде подкрепен чрез 
мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES, а също така и в сектора на 
електронните комуникации, което 
ще допринесе за постигането на 
целите на Програмата в областта на 
цифровите технологии на Съюза, 
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например чрез преодоляване на 
цифровото разделение, като по този 
начин ще се създадат условия за 
появата на електронни предприятия 
на цялата територия на Европа и 
следователно ще се допринесе за 
развитието на цифровия единен 
пазар.

Or. en

Изменение 1184
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ 
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са разпокъсани в 
националните програми на малко на
брой държави членки. С оглед запазване 
на технологичното и конкурентното 
предимство се налагат действия на 
съюзно равнище, за да се координират 
космическите научни изследвания, да се 
насърчава участието на изследователи 
от всички държави членки и да се 
намалят пречките за съвместни 
трансгранични проекти за такива 
изследвания. Това трябва да се 
осъществява координирано с 
Европейската космическа агенция, 
която от 1975 г. насам успешно 
ръководи промишлената разработка на 
спътници и мисии в дълбокия космос на 
междуправителствена основа с някои от 

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са включени 
основно в националните програми или 
програмите на Европейската 
космическа агенция на силно 
ограничен брой държави – членки на 
ЕС. С оглед запазване на 
технологичното и конкурентното 
предимство се налагат действия на 
равнище на Съюза, за да се координират 
космическите научни изследвания, да се 
насърчава участието на изследователи 
от всички държави членки и да се 
намалят пречките за съвместни 
трансгранични проекти за такива 
изследвания. Това трябва да се 
осъществява координирано с 
Европейската космическа агенция, 
която от 1975 г. насам успешно 
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държавите членки. Освен това 
информацията, предоставяна от 
европейски спътници, ще осигурява 
растящ потенциал за по-нататъшното 
развитие на иновативни спътникови 
услуги надолу по веригата. Това е 
типичен сектор на дейност на МСП и 
той следва да бъде подкрепен чрез 
мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES.

ръководи промишлената разработка на 
спътници и мисии в дълбокия космос на 
междуправителствена основа с някои от 
държавите членки. Освен това 
информацията, предоставяна от 
европейски спътници, ще осигурява 
растящ потенциал за по-нататъшното 
развитие на иновативни спътникови 
услуги надолу по веригата. Това е 
типичен сектор на дейност на МСП и 
той следва да бъде подкрепен чрез 
мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES.

Or. en

Обосновка

По-добре отразява текущото положение в ЕС.

Изменение 1185
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ 
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са разпокъсани в 
националните програми на малко на 
брой държави членки. С оглед 
запазване на технологичното и 
конкурентното предимство се налагат 

Научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите са в основата на 
капацитета за космически операции, 
който е от особено важно значение за 
европейското общество. Докато САЩ 
изразходват за НИРД около 25 % от 
своя бюджет за космическия сектор, за 
Европейския съюз този показател е 
10 %. Освен това космическите научни 
изследвания в Съюза са включени в 
програмите на държавите членки и 
Европейската космическа агенция. С 
оглед запазване на технологичното и 
конкурентното предимство се налагат 
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действия на съюзно равнище, за да се 
координират космическите научни 
изследвания, да се насърчава участието 
на изследователи от всички държави 
членки и да се намалят пречките за 
съвместни трансгранични проекти за 
такива изследвания. Това трябва да се 
осъществява координирано с 
Европейската космическа агенция, 
която от 1975 г. насам успешно 
ръководи промишлената разработка на 
спътници и мисии в дълбокия космос на 
междуправителствена основа с някои от 
държавите членки. Освен това 
информацията, предоставяна от 
европейски спътници, ще осигурява 
растящ потенциал за по-нататъшното 
развитие на иновативни спътникови 
услуги надолу по веригата. Това е 
типичен сектор на дейност на МСП и 
той следва да бъде подкрепен чрез 
мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES.

действия на равнище на Съюза, за да се 
координират космическите научни 
изследвания, да се насърчава участието 
на изследователи от всички държави 
членки и да се намалят пречките за 
съвместни трансгранични проекти за 
такива изследвания. Това трябва да се 
осъществява координирано с 
Европейската космическа агенция, 
която от 1975 г. насам успешно 
ръководи промишлената разработка на 
спътници и мисии в дълбокия космос на 
междуправителствена основа с някои от 
държавите членки. Освен това 
информацията, предоставяна от 
европейски спътници, ще осигурява 
растящ потенциал за по-нататъшното 
развитие на иновативни спътникови 
услуги надолу по веригата. Това е 
типичен сектор на дейност на МСП и 
той следва да бъде подкрепен чрез 
мерки за научни изследвания и 
иновации, за да се оползотворят изцяло 
предоставените възможности особено от 
значителните инвестиции в двете 
водещи инициативи на Съюза „Галилео“ 
и GMES.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия следва да се придържа към вече действащите космически 
програми на Европейската космическа агенция (ЕКА), националните космически 
агенции и заинтересованите лица от промишления сектор в държавите членки.

Изменение 1186
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде оказана специално подкрепа 
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за научните изследвания и 
развитието в областта на 
свързаните с космоса приложения, за 
да се отговори на обществените 
предизвикателства като например 
изменението на климата, околната 
среда, устойчивите транспортни 
системи, селското стопанство. 
Целите за обмен на знания и 
оперативно съвместимо развитие ще 
поддържат предоставяната в тези 
области подкрепа.

Or. en

Изменение 1187
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космическите научни изследвания и 
иновации в рамките на „Хоризонт 2020“ 
са съгласувани с приоритетите в 
политиката на Съюза относно космоса, 
тъй като те продължават да се определят 
от съответната формация на Съвета на 
Европейския съюз и от Европейската 
комисия25.

Космическите научни изследвания и 
иновации в рамките на „Хоризонт 2020“ 
са съгласувани с приоритетите в 
политиката на Съюза относно космоса и 
потребностите на европейските 
оперативни програми, тъй като те 
продължават да се определят от 
съответната формация на Съвета на 
Европейския съюз и от Европейската 
комисия25.

Or. en

Изменение 1188
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква а) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Това включва защита и развитие на 
конкурентоспособна и инициативна 
космическа промишленост в съчетание с 
научна общност за космически 
изследвания на световно равнище, за да 
се запазят водещите позиции и 
независимостта на Европа в 
областта на космическите 
технологии, да се насърчават 
иновациите в космическия сектор и да 
се създадат условия за космически 
базирани земни иновации — например 
чрез използване на данни от 
дистанционно наблюдение и 
навигационни данни.

Това включва защита и допълнително 
развитие на конкурентоспособна и 
инициативна космическа промишленост 
в съчетание с научна общност за 
космически изследвания на световно 
равнище, за да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа чрез 
гарантиране на наличието на 
необходимите технологии – с 
подходяща степен на развитие, 
необходимата степен на 
независимост и при конкурентни 
условия – и за запазване и укрепване на 
независимостта в стратегически 
подсектори като например достъп до 
космическите технологии или 
технологиите от критично значение, 
да се насърчават иновациите в 
космическия сектор и да се създадат 
условия за космически базирани земни 
иновации — например чрез използване 
на данни от дистанционно наблюдение 
и навигационни данни.

Or. en

Обосновка

Ако търсенето на стратегически технологии, които са необходими за изпълнението 
на оперативните програми, не може да бъде удовлетворено в Европа, то ще бъде 
удовлетворено другаде. Това ще се отрази на нашата независимост да разработваме 
такива технологии, също както и на работните места и растежа. 

Изменение 1189
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това включва защита и развитие на Това включва защита и развитие на 
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конкурентоспособна и инициативна 
космическа промишленост в 
съчетание с научна общност за 
космически изследвания на световно 
равнище, за да се запазят водещите 
позиции и независимостта на Европа в 
областта на космическите технологии, 
да се насърчават иновациите в 
космическия сектор и да се създадат 
условия за космически базирани земни 
иновации — например чрез използване 
на данни от дистанционно наблюдение 
и навигационни данни.

научна общност за космически 
изследвания на световно равнище, за да 
се запазят водещите позиции и 
независимостта на Европа в областта на 
космическите технологии, да се 
подкрепя конкурентоспособна, чиста 
и инициативна космическа 
промишленост, да се насърчават 
иновациите в космическия сектор и да 
се създадат условия за космически 
базирани земни иновации — например 
чрез използване на данни от 
дистанционно наблюдение и 
навигационни данни.

Or. en

Изменение 1190
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това включва защита и развитие на 
конкурентоспособна и инициативна 
космическа промишленост в съчетание с 
научна общност за космически 
изследвания на световно равнище, за да 
се запазят водещите позиции и 
независимостта на Европа в областта на 
космическите технологии, да се 
насърчават иновациите в космическия 
сектор и да се създадат условия за 
космически базирани земни иновации 
— например чрез използване на данни 
от дистанционно наблюдение и 
навигационни данни.

Това включва защита и развитие на 
конкурентоспособна и инициативна 
космическа промишленост в съчетание с 
научна общност за космически 
изследвания на световно равнище, за да 
се запазят водещите позиции и 
независимостта на Европа в областта на 
космическите технологии, 
включително чрез чисти решения, да 
се насърчават иновациите в 
космическия сектор и да се създадат 
условия за космически базирани земни 
иновации — например чрез използване 
на данни от дистанционно наблюдение 
и навигационни данни.

Or. en

Обосновка

Важно е да се насърчава потребността от чисти решения в развитието на истински 



PE492.765v01-00 106/183 AM\907546BG.doc

BG

конкурентоспособна и инициативна космическа промишленост.

Изменение 1191
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това включва защита и развитие на 
конкурентоспособна и инициативна 
космическа промишленост в съчетание с 
научна общност за космически 
изследвания на световно равнище, за да 
се запазят водещите позиции и 
независимостта на Европа в областта на 
космическите технологии, да се 
насърчават иновациите в космическия 
сектор и да се създадат условия за 
космически базирани земни иновации 
— например чрез използване на данни 
от дистанционно наблюдение и 
навигационни данни.

Това включва защита и развитие на 
конкурентоспособна, устойчива и 
инициативна космическа промишленост 
в съчетание с научна общност за 
космически изследвания на световно 
равнище, за да се запазят водещите 
позиции и независимостта на Европа в 
областта на космическите технологии, 
да се насърчават иновациите в 
космическия сектор и да се създадат 
условия за космически базирани земни 
иновации — например чрез използване 
на данни от дистанционно наблюдение 
и навигационни данни.

Or. en

Обосновка

Насочва вниманието към подобренията по отношение на околната среда, които са 
необходими в рамките на космическия сектор.

Изменение 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели се разработването на авангардни 
космически технологии и концепции за 
експлоатация от идеята до 
демонстрацията в космоса, 
включително навигация и 

Цели се разработването на авангардни и 
базови космически технологии и 
концепции за експлоатация от идеята до 
демонстрацията в космоса. Това 
включва технологии за защитата на 
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дистанционно наблюдение, както и
защитата на космически съоръжения от 
заплахи като отломки и слънчеви 
изригвания. За разработването и 
прилагането на авангардни космически 
технологии се изисква непрекъснатото 
образование и обучение на 
висококвалифицирани инженери и 
учени.

космически съоръжения от заплахи като 
отломки и слънчеви изригвания, както 
и за спътникови телекомуникации, 
навигация и мисии за дистанционно 
наблюдение. За разработването и 
прилагането на авангардни космически 
технологии се изисква непрекъснатото 
образование и обучение на 
висококвалифицирани инженери и 
учени, както и силни връзки между 
тях и ползвателите на космически 
приложения.

Or. en

Изменение 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели се разработването на авангардни 
космически технологии и концепции за 
експлоатация от идеята до 
демонстрацията в космоса, включително 
навигация и дистанционно наблюдение, 
както и защитата на космически 
съоръжения от заплахи като отломки и 
слънчеви изригвания. За разработването 
и прилагането на авангардни 
космически технологии се изисква 
непрекъснатото образование и обучение 
на висококвалифицирани инженери и 
учени.

Цели се разработването на авангардни 
космически технологии и концепции за 
експлоатация от идеята до 
демонстрацията в космоса, включително 
навигация, електронни комуникации и 
дистанционно наблюдение, както и 
защитата на космически съоръжения от 
заплахи като отломки и слънчеви 
изригвания. За разработването и 
прилагането на авангардни космически 
технологии се изисква непрекъснатото
образование и обучение на 
висококвалифицирани инженери и 
учени.

Or. en

Изменение 1194
Gaston Franco
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели се разработването на авангардни 
космически технологии и концепции за 
експлоатация от идеята до 
демонстрацията в космоса, включително 
навигация и дистанционно наблюдение, 
както и защитата на космически 
съоръжения от заплахи като отломки и 
слънчеви изригвания. За разработването 
и прилагането на авангардни 
космически технологии се изисква 
непрекъснатото образование и обучение 
на висококвалифицирани инженери и 
учени.

Цели се разработването на авангардни 
космически технологии и концепции за 
експлоатация от идеята до 
демонстрацията в космоса, включително 
навигация, телекомуникации и 
дистанционно наблюдение, както и 
защитата на космически съоръжения от 
заплахи като отломки и слънчеви 
изригвания. За разработването и 
прилагането на авангардни космически 
технологии се изисква непрекъснатото 
образование и обучение на 
висококвалифицирани инженери и 
учени.

Or. fr

Изменение 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, архивирането, 
валидирането и стандартизацията, 
както и устойчивия достъп до
космическите данни, както и в 
подкрепа на разработването на нови 
информационни продукти и услуги, 
произтичащи от тези данни. 
Иновативни подходи при обработката и 
разпространението на данните могат 
също така да осигурят по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
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усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

космическа инфраструктура и да 
допринесат за справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята 
(GEOSS), по-специално чрез 
пълноценното използване на 
програмата „Глобален мониторинг на 
околната среда и сигурността“ 
(ГМОСС) като основен принос към 
нея от страна на Европа,
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC). Бързото 
въвеждане на тези иновации в 
съответното приложение ще получи 
подкрепа. Това включва също така 
използването на данни за 
допълнителни научни изследвания.

Or. en

Изменение 1196
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката, разпространението и
оперативната съвместимост на 
данните, по-конкретно насърчаването 
на свободния достъп до данни и 
метаданни в областта на науките за 
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справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Земята и на техния обмен, могат също 
така да осигурят по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
космическа инфраструктура и да 
допринесат за справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Or. en

Изменение 1197
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята и 
приносът на Европа, Европейската 
програма за спътникова навигация
„Галилео“ или Междуправителствения 
комитет по изменение на климата
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изменение на климата (IPCC). (IPCC).

Or. en

Обосновка

Описва по-подробно връзката между „Хоризонт 2020“ и водещите програми на ЕС 
във връзка с космоса, по-специално ГМОСС, както и връзката между ГМОСС и 
Глобалната мрежа от системи за наблюдение на Земята.

Изменение 1198
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за ГМОСС, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Or. en
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Обосновка

Европейската програма за ГМОСС е европейският основен инструмент за 
Глобалната мрежа от системи за наблюдение на Земята и поради това следва 
надлежно да се посочи.

Изменение 1199
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC).

Използването на постъпващите от 
европейски спътници данни може 
значително да се повиши, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на космическите 
данни. Иновативни подходи при 
обработката и разпространението на 
данните могат също така да осигурят 
по-висока възвръщаемост на 
инвестициите в космическа 
инфраструктура и да допринесат за 
справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират в рамките на глобални 
усилия като Глобалната мрежа от 
системи за наблюдение на Земята, 
Европейската програма за спътникова 
навигация „Галилео“ или 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) и 
наблюдението на океаните.

Or. en

Изменение 1200
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква в) – параграф 1 a 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде оказана подкрепа за 
разработването на всестранна и 
устойчива система за глобално 
наблюдение на околната среда и 
информация, включително чрез 
насърчаване на сътрудничеството 
между общностите, моделиращи 
климата, и общностите, 
наблюдаващи околната среда и 
управляващи данните. Включването 
на държавите членки в подобно 
сътрудничество е от съществено 
значение, тъй като често 
притежатели на регистрираните 
данни са националните органи.

Or. en

Изменение 1201
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Гарантиране на печалба от 
инвестициите в „Галилео“ и EGNOS 
и водещи позиции на Европа по 
отношение на приложенията надолу 
по веригата
Системите за спътникова навигация 
„Галилео“ и EGNOS са от 
стратегическо значение за Европа. С 
цел да се постигне целта да се 
разпространят социалните и 
икономическите ползи от тези 
системи, от съществено значение е 
да се разработят иновативни 
приложенията надолу по веригата. 
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Основните сектори са селското 
стопанство, геодезията и 
съгласуването. Европа трябва да 
заеме челна секторна позиция в тези 
области, за да бъде в състояние да 
включи МСП и заинтересованите 
лица в областта на научните 
изследвания и развитието още от 
най-ранните оперативни етапи на 
проекта „Галилео“.

Or. it

Изменение 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) Гарантиране на печалба от 
инвестициите в „Галилео“ и EGNOS 
и водещи позиции на Европа по 
отношение на приложенията надолу 
по веригата
Европейските сателитни 
навигационни системи EGNOS и 
„Галилео“ са стратегическа 
инвестиции на Европа и за 
придобиването на социално-
икономически ползи от тях е 
необходимо да се разработят 
иновативни приложения надолу по 
веригата. Професионални 
приложения като прецизно селско 
стопанство, геодезия, съгласуване и 
синхронизация са необходими за 
мултиплициране на ползите от 
EGNOS и „Галилео“, във 
взаимодействие с услугите за 
наблюдение на Земята, за да се 
гарантира водещата секторна 
позиция на Европа.
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Or. en

Изменение 1203
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.3 а. Създаване на условия за 
максимална печалба от 
инвестициите в европейската 
космическа инфраструктура
Експлоатацията на съществуващата 
европейска космическа 
инфраструктура следва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти 
и услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и геопозициониране и на 
базирани в космоса телекомуникации. 
Тази необходимост да се насърчават 
новаторските продукти и услуги, а 
следователно и необходимостта да се 
осигури финансова подкрепа за 
инициативите в областта на 
научните изследвания, развитието и 
иновациите, е очевидна също така за 
програмите EGNOS и „Галилео“ 
поради факта, че инвестициите ще 
гарантират, че получените по този 
начин продукти и услуги носят 
съществени социално-икономически 
ползи. По отношение на пакета 
финансиране, който беше предложен 
за космическото пространство в 
рамките на програмата „Хоризонт 
2020“, дял от 15—20 % се счита за 
цел, която съответства добре на 
потенциала, който ще бъде освободен 
чрез инвестициите в научните 
изследвания, развитието и 
иновациите по отношение на тези 
системи. Глобалните навигационни 
спътникови системи разкриват 
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възможността за нови приложения в 
областта на транспорта, както и в 
множество други сфери на дейност, 
по-специално поради точността на 
данните, предоставяни от атомния 
часовник, с който ще бъде оборудвана 
мрежата от спътници „Галилео“: 
енергетика, селско стопанство, 
метеорология, финансови операции, 
застрахователно дело и др.

Or. en

Изменение 1204
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Един механизъм за уреждане на дългове 
(наричан по-долу „дългов механизъм“) 
и друг механизъм за капиталово 
финансиране („капиталов механизъм“) 
ще спомогнат да се преодолеят такива 
проблеми, като се подобри финансовият 
и рисковият профил на съответните 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Това от своя страна ще 
улесни достъпа от фирми и други 
бенефициери до заеми, гаранции и 
други форми на рисково финансиране; 
ще стимулира инвестирането на ранен 
етап и развитието на нови фондове за 
рисков капитал; ще подобри трансфера 
на знания и пазара на интелектуална 
собственост; ще привлече средства на 
пазара на рисков капитал; и като цяло 
ще спомогне за улесняване на прехода 
от идеята, разработването и 
демонстрирането на нови продукти и 
услуги до тяхната пазарна реализация.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it
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Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 1205
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това банките обикновено не са в 
състояние да остойностяват активи на 
основата на знания, като например 
интелектуална собственост, и затова 
често не желаят да инвестират в 
дружества в сектора на икономиката на 
знанията. Последицата от това е че 
множество утвърдени иновативни 
дружества — както малки, така и 
големи — не могат да получат заеми за 
по-рисковани научноизследователски и 
иновационни дейности.

Освен това банките обикновено не са в 
състояние да остойностяват активи на 
основата на знания, като например 
интелектуална собственост, и затова 
често не желаят да инвестират в 
дружества в сектора на икономиката на 
знанията. Последицата от това е че 
множество утвърдени иновативни 
дружества — както малки, така и 
големи — не могат да получат заеми за 
по-рисковани научноизследователски и 
иновационни дейности. Европейската 
инвестиционна банка, която 
управлява дълговия механизъм от 
името на Комисията, не само ще 
предлага заеми под пазарния лихвен 
процент на проекти с нисък 
технологичен риск, но може да има и 
ограничени правомощия за предлагане 
на заеми на проекти с висок 
технологичен риск. При все това тези 
правомощия ще подлежат на строги 
критерии относно портфолиото и 
управлението на риска по проекта, 
както и на адекватни критерии за 
риск/възвръщаемост и надзор. В 
областта на енергетиката дълговият 
механизъм може да обслужва 
проекти, които средно претеглено са 
с по-висок технологичен риск, 
отколкото проектите, финансирани 
чрез Инструмента за финансиране с 
поделяне на риска по Седмата 
рамкова програма, като те ще 
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подлежат на строги критерии 
относно портфолиото и 
управлението на риска по проекта.

Or. en

Изменение 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълговият и капиталовият механизми, 
подкрепяни от набор от съпътстващи 
мерки, ще спомагат за постигане на 
политическите цели на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел те ще 
бъдат насочени към укрепването и 
повишаването на качеството на 
европейската научна база; насърчаване 
на научните изследвания и иновациите 
съобразно плановете на предприятията; 
и справяне с обществени 
предизвикателства с наблягане върху 
дейности като пилотно внедряване, 
демонстрация, изпитване и навлизане на 
пазара.

Дълговият и капиталовият механизми, 
подкрепяни от набор от съпътстващи 
мерки, управлявани от Европейската 
инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд, ще спомагат за 
постигане на политическите цели на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел те ще 
бъдат насочени към укрепването и 
повишаването на качеството на 
европейската научна база; насърчаване 
на научните изследвания и иновациите 
съобразно плановете на предприятията; 
и справяне с обществени 
предизвикателства с наблягане върху 
дейности като пилотно внедряване, 
демонстрация, изпитване и навлизане на 
пазара. С цел осигуряване на критична 
маса и прилагането на подход, 
обхващащ цялата иновационна 
верига, те ще бъдат насочвани 
предимно към дейности в резултат на 
други действия, финансирани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, 
включително новия специален 
инструмент за МСП.

Or. en

Изменение 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълговият и капиталовият механизми, 
подкрепяни от набор от съпътстващи 
мерки, ще спомагат за постигане на 
политическите цели на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел те ще 
бъдат насочени към укрепването и 
повишаването на качеството на 
европейската научна база; насърчаване 
на научните изследвания и иновациите 
съобразно плановете на предприятията; 
и справяне с обществени 
предизвикателства с наблягане върху 
дейности като пилотно внедряване, 
демонстрация, изпитване и навлизане на 
пазара.

Дълговият и капиталовият механизми, 
подкрепяни от набор от съпътстващи 
мерки, ще спомагат за постигане на 
политическите цели на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел те ще 
бъдат насочени към укрепването и 
повишаването на качеството на 
европейската научна база; насърчаване 
на научните изследвания и иновациите 
съобразно плановете на предприятията; 
и справяне с обществени 
предизвикателства с наблягане върху 
дейности като пилотно внедряване, 
демонстрация, изпитване и навлизане на 
пазара. Следва да се осигурят 
специални мерки за подкрепа, като 
например мерки за МСП в областта 
на информацията и 
наставничеството. Регионалните 
органи, сдруженията на МСП, 
търговските палати и финансовите 
посредници следва да участват при 
програмирането и изпълнението на 
тези мерки.

Or. en

Изменение 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това те ще спомагат за постигане 
на целите по отношение на НИИ на 
други програми и области на 
политиката, като например общата 

Освен това те ще спомагат за постигане 
на целите по отношение на НИИ на 
други програми и области на 
политиката, като например общата 
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селскостопанска политика, действията 
във връзка с климата (преход към 
нисковъглеродна икономика и 
приспособяване към изменението на 
климата) и общата политика в областта 
на рибарството. В контекста на общата 
стратегическа рамка за политиката на 
сближаване, в която е предвидена по-
голяма роля на финансовите 
инструменти, ще се разработват 
допълнения към национални и 
регионални финансови инструменти.

селскостопанска политика, действията 
във връзка с климата (преход към 
икономика с ниски емисии и 
приспособяване към изменението на 
климата) и общата политика в областта 
на рибарството. В контекста на общата 
стратегическа рамка за политиката на 
сближаване, в която е предвидена по-
голяма роля на финансовите 
инструменти, ще се разработват 
допълнения към национални и 
регионални финансови инструменти.

Or. en

Изменение 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това те ще спомагат за постигане 
на целите по отношение на НИИ на 
други програми и области на 
политиката, като например общата
селскостопанска политика, действията 
във връзка с климата (преход към 
нисковъглеродна икономика и 
приспособяване към изменението на 
климата) и общата политика в областта 
на рибарството. В контекста на общата 
стратегическа рамка за политиката на 
сближаване, в която е предвидена по-
голяма роля на финансовите 
инструменти, ще се разработват 
допълнения към национални и 
регионални финансови инструменти.

Освен това те ще спомагат за постигане 
на целите по отношение на НИИ на 
други програми и области на 
политиката, като например общата 
селскостопанска политика, действията 
във връзка с климата (преход към 
нисковъглеродна икономика и 
приспособяване към изменението на 
климата), общата политика в областта 
на рибарството, политиката на 
сближаване и Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME). В 
контекста на общата стратегическа 
рамка за политиката на сближаване, в 
която е предвидена по-голяма роля на 
финансовите инструменти, ще се 
разработват допълнения към 
национални и регионални финансови 
инструменти.

Or. en
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Изменение 1210
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.2 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм и 
предназначената за МСП част от 
дълговия механизъм ще бъдат 
прилагани като част от двата финансови 
инструмента на ЕС, които осигуряват 
капиталово и дългово финансиране в 
подкрепа на научните изследвания, 
инвестициите и растежа на МСП, 
съвместно с капиталовите и дълговите 
механизми по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП.

Капиталовият механизъм и 
предназначената за МСП част от 
дълговия механизъм ще бъдат 
прилагани като част от двата финансови 
инструмента на ЕС, които осигуряват 
капиталово и дългово финансиране в 
подкрепа на научните изследвания, 
инвестициите и растежа на МСП, 
съвместно с капиталовите и дълговите 
механизми по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП. Най-малко 
една трета от бюджета на 
финансовите инструменти на ЕС в 
рамките на „Хоризонт 2020“ ще бъде 
разпределена за МСП чрез 
капиталовия механизъм и частта за 
МСП на дълговия механизъм.

Or. en

Изменение 1211
Rolandas Paksas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 
насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 
насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 
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ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения.

ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения.

С цел осигуряване на критична маса и 
прилагането на подход, обхващащ 
цялата иновационна верига, те ще 
бъдат насочвани предимно към 
дейности в резултат на други 
действия, финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, включително 
подкрепа за третия етап на новия 
специален инструмент за МСП.

Or. en

Изменение 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 
насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 
ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения.

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 
насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 
ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения. С цел осигуряване на 
критична маса и прилагането на 
подход, обхващащ цялата 
иновационна верига, те ще бъдат 
насочвани предимно към дейности в 
резултат на други действия, 
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финансирани по линия на „Хоризонт 
2020“, включително подкрепа за 
третия етап на новия специален 
инструмент за МСП.

Or. en

Изменение 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 
насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 
ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения.

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 
насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 
ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения. Набляга се повече на 
риска във връзка с проекта, 
отколкото на риска във връзка с 
дружеството, особено за МСП.

Or. en

Изменение 1214
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 

Целта е да се улесни достъпа до дългово 
финансиране — заеми, гаранции, 
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насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 
ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения.

насрещни гаранции и други форми на 
дългово и рисково финансиране — за 
публични и частни организации, както и 
за публично-частни партньорства, 
ангажирани с научноизследователски и 
иновационни дейности, за получаването 
на резултати от които се изискват 
рисковани инвестиции. Набляга се 
върху спомагателни научни изследвания 
и иновации с голям потенциал за високи 
постижения, включително тези с по-
висок риск.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подкрепят иновациите, по-специално тези с висок риск/висока 
възвръщаемост, което често води до разработването на коренно различни, напълно 
нови технологии, които традиционните финансови посредници се колебаят да 
финансират.

Изменение 1215
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) според търсенето, като се 
предоставят заеми и гаранции по реда 
на постъпване на исканията и специално 
се оказва подкрепа на бенефициери като 
МСП и дружества със средна 
капитализация. Този компонент 
отговаря на постоянния, непрекъснат 
растеж, наблюдаван за обема на заемите 
по RSFF, при който определящо е 
търсенето. По частта за МСП се 
подкрепят дейности, с които се 
подобрява достъпът до финансиране на 
МСП и други организации, за които 
НИРД и иновациите са определящи.

(1) според търсенето, като се 
предоставят заеми и гаранции по реда 
на постъпване на исканията и специално 
се оказва подкрепа на бенефициери като 
МСП и дружества със средна 
капитализация. Този компонент 
отговаря на постоянния, непрекъснат 
растеж, наблюдаван за обема на заемите 
по RSFF, при който определящо е 
търсенето. По частта за МСП се 
подкрепят дейности, с които се 
подобрява достъпът до финансиране на 
МСП и други организации, за които 
НИРД и иновациите са определящи, 
като например финансите въз основа 
на права върху интелектуална 
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собственост или използването на 
нематериални активи като 
обезпечение.

Or. en

Обосновка

Новосъздадените и съпътстващите предприятия често срещат затруднения да 
предоставят на банките обезпечение или резултати от дейността си. Следователно 
иновативните финансови решения са основно в полза на този вид участници, за които 
достъпът до финансиране е особено труден.

Изменение 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква a) – параграф 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) целеви, съсредоточен върху 
политики и ключови сектори, които са 
от решаващо значение за справяне с 
обществени предизвикателства, 
повишаване на 
конкурентоспособността, подкрепа за 
устойчив, приобщаващ растеж с ниски 
емисии на въглероден диоксид и 
предоставяне на екологосъобразни и 
други обществени блага. Този 
компонент спомага Съюзът да подходи 
към научноизследователските и 
иновационните аспекти на секторните 
цели на политиката.

(2) целеви, съсредоточен върху 
политики и ключови сектори, които са 
от решаващо значение за справяне с 
обществени предизвикателства, 
повишаване на 
конкурентоспособността, подкрепа за 
устойчив, приобщаващ растеж с ниски 
емисии и предоставяне на 
екологосъобразни и други обществени 
блага. Този компонент спомага Съюзът 
да подходи към 
научноизследователските и 
иновационните аспекти на секторните 
цели на политиката.

Or. en

Изменение 1217
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – точка 2 – точка 2.3 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм ще бъде Капиталовият механизъм ще бъде 
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съсредоточен върху фондове за рисково 
финансиране на ранен етап, 
предоставящи рисков капитал и 
квазисобствен капитал (включително 
капитал тип „мецанин“) на отделни 
предприятия от портфейла. По този 
механизъм ще бъдат възможни и 
инвестиции на етапите на разширяване 
и растеж съвместно с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, за да се 
осигури непрекъснатост на подкрепата 
през началния етап на дружествата и по 
време на тяхното развитие.

съсредоточен върху фондове за рисково 
финансиране, предоставящи рисков 
капитал и квазисобствен капитал 
(включително капитал тип „мецанин“) 
на отделни предприятия от портфейла,
на ранен етап от започване на 
дейността. По този механизъм ще 
бъдат възможни и инвестиции на 
етапите на разширяване и растеж 
съвместно с капиталовия механизъм за 
растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, за да се 
осигури непрекъснатост на подкрепата 
през началния етап на дружествата и по 
време на тяхното развитие.

Or. en

Обосновка

По-големите фондове за рисково финансиране осигуряват значителна част от 
финансирането за началния етап от дейността на дружествата. Следва да се 
наблегне на дружествата, не на фондовете. Това допълва COSME, където фондове за 
рисково финансиране инвестират в дружества на етапа разширяване и растеж. 
Инвестициите в дружества, които са в началния етап от своята дейност, на етап 
разширяване или на етап растеж, може да произлизат от един-единствен фонд.

Изменение 1219
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм ще бъде 
съсредоточен върху фондове за рисково 
финансиране на ранен етап, 
предоставящи рисков капитал и 
квазисобствен капитал (включително 
капитал тип „мецанин“) на отделни 
предприятия от портфейла. По този 
механизъм ще бъдат възможни и 
инвестиции на етапите на разширяване 
и растеж съвместно с капиталовия 

(Не се отнася до българския текст.)
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механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, за да се 
осигури непрекъснатост на подкрепата 
през началния етап на дружествата и по 
време на тяхното развитие.

Or. it

Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 1220
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възможно е да се заделят средства за 
постигане на конкретни политически 
цели, като се използва положителният 
опит от Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации със 
заделянето на средства за екологични 
иновации.

Заделят се средства за постигане на 
конкретни политически цели, като се 
използва положителният опит от 
Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации със 
заделянето на средства за екологични 
иновации, по-специално за постигане 
на целите във връзка с 
идентифицираните обществени 
предизвикателства. По-специално, 
поне една трета от бюджета се 
заделя за енергия от възобновяеми 
източници и проекти за енергийна 
ефективност за крайни потребители.

Or. en

Изменение 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Частта за първоначално финансиране, 
подкрепящо зараждането и началните 
етапи, дава възможност за инвестиции 
между другото в организации за 
трансфер на знания, фондове за 
първоначален капитал, включително 
трансгранични, дружества за съвместни 
инвестиции от т.нар. „бизнес ангели“; 
права върху интелектуална собственост, 
платформи за обмен на права върху 
интелектуална собственост и търгуване 
с тях, както и във фондове за рисков 
капитал за първоначалния етап.

Частта за първоначално финансиране, 
подкрепящо зараждането и началните 
етапи, дава възможност за инвестиции 
между другото в организации за 
трансфер на знания, фондове за 
първоначален капитал, включително 
трансгранични и за финансиране на 
първоначалния етап, дружества за 
съвместни инвестиции от т.нар. „бизнес 
ангели“; права върху интелектуална 
собственост, платформи за обмен на 
права върху интелектуална собственост 
и търгуване с тях, фондове за рисков 
капитал за първоначалния етап и 
фондове на фондове за първоначални 
инвестиции за трансгранична 
дейност, евентуално комбинирани с 
капиталовия механизъм за растеж по 
Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП.

Or. fr

Обосновка

Изменението цели да определи по-точно и да разшири списъка на видовете 
инвестиции, които са възможни чрез капиталовия механизъм , с цел подобряване на 
трансграничното и мултинационалното финансиране: в рамките на капиталовия 
механизъм следва да бъдат включени подкрепата не само за трансграничните 
фондове за първоначален капитал, но и фондовете за първоначални инвестиции, които 
осъществяват дейност извън националните си граници и които понастоящем са 
изправени пред същите затруднения да започнат международна дейност.

Изменение 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

По частта за растеж се извършват По частта за растеж се извършват 
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инвестиции на етапите на разширяване 
и растеж съвместно с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, включително 
инвестиции в трансгранично действащи 
фондове, инвестиращи във фондове за 
рисков капитал, повечето от които ще са 
с тематична насоченост в подкрепа на 
целите на „Европа 2020“.

инвестиции на етапите на разширяване 
и растеж съвместно с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, включително 
инвестиции в трансгранично действащи 
фондове, от частния и публичния 
сектор, инвестиращи във фондове за 
рисков капитал, повечето от които ще са 
с тематична насоченост в подкрепа на 
целите на „Европа 2020“.

Or. en

Обосновка

Също както за COSME, е важно да се изясни защо капиталовият механизъм по 
„Хоризонт 2020“ ще осигурява подкрепа и за фондове от частния сектор, 
инвестиращи във фондове, което ще привлече нов капитал от частния сектор във 
фондовете за рисков капитал.

Изменение 1223
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

По частта за растеж се извършват 
инвестиции на етапите на разширяване 
и растеж съвместно с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, включително 
инвестиции в трансгранично действащи 
фондове, инвестиращи във фондове за 
рисков капитал, повечето от които ще са 
с тематична насоченост в подкрепа на 
целите на „Европа 2020“.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)
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Изменение 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвид изключително трудното 
положение на европейския пазар на 
рисков капитал и предвид 
неотложността, би трябвало да бъде 
възможно да се създаде пилотен фонд 
на фондове за рисков капитал до 
започването на новия бюджетен 
период 2014—2020 г.

Or. fr

Обосновка

Рисковият капитал е жизненоважен източник на финансови средства за хиляди 
иновационни новосъздадени предприятия и МСП с бързо растящ потенциал, които са 
силно затруднени при получаването на финансиране от банките, тъй като техният 
бизнес модел, макар и обещаващ, е неизпитан. Създаването на пилотен фонд на 
фондове за рисков капитал, като по този начин се максимизира мултиплициращият 
ефект на бюджета на ЕС, би подпомогнал борбата с кризата.

Изменение 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 2 – точка 2.3 – буква б – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм, 
предоставящ капиталово 
финансиране, се прилага заедно с 
капиталовия механизъм за растеж по 
Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП в 
качеството на единствен, 



PE492.765v01-00 132/183 AM\907546BG.doc

BG

интегриран инструмент на ЕС за 
предоставяне на предприятията на 
финансиране с рисков капитал за 
иновации и растеж от първоначалния 
етап на дейността до етапа на 
растеж. 

Or. fr

Обосновка

На практика двата механизма за подкрепа на рисковия капитал, в рамките на 
програмите „Хоризонт 2020“ и COSME, следва да бъдат един-единствен, интегриран 
инструмент за финансиране, така че да могат да функционират ефикасно и да 
отговорят на потребностите на пазара.

Изменение 1226
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се стимулира 
растежа посредством повишаване на 
равнището на иновациите в МСП, като 
се обхванат техните различни 
потребности от нововъведения за целия 
иновационен цикъл за всички видове 
иновации и по този начин се създадат 
по-бързо разрастващи се МСП с 
международна дейност.

Конкретната цел е да се стимулира 
устойчиво икономическо развитие 
посредством повишаване на равнището 
на иновациите в МСП, като се обхванат 
техните различни потребности от 
нововъведения за целия иновационен 
цикъл и за всички видове МСП.

Or. en

Изменение 1227
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Макар МСП да притежават голям дял в 
икономиката и заетостта, както и 
значителен иновационен потенциал, 
техният размер поражда проблеми, 
пречещи за повишаване на тяхната 
иновативност и конкурентоспособност. 
Въпреки че броят на възникващите в 
Европа нови дружества е сходен на този 
за САЩ, за европейските МСП се 
оказва много по-трудно отколкото за 
американските да се разраснат в големи 
дружества Придобилата международно 
измерение бизнес среда с растяща 
степен на взаимосвързаност между 
веригите на създаване на добавена 
стойност оказва допълнителен натиск 
върху тях. МСП се нуждаят от 
повишаване на своя капацитет за 
иновации. Те трябва по-бързо и с по-
голям размах да създават, проучват и 
реализират на пазара нови знания и идеи 
за стопанска дейност, за да се 
конкурират успешно на динамичните 
световни пазари. С оглед на това трябва 
да се стимулират повече иновациите в 
МСП, като по този начин се повишава 
конкурентоспособността и растежът
им.

Макар МСП да притежават голям дял в 
икономиката и заетостта, както и 
значителен иновационен потенциал, те 
срещат различни проблеми, пречещи 
за повишаване на тяхната иновативност 
и конкурентоспособност, включително 
недостиг на финансови средства и 
достъп до финансиране, 
недостатъчно умения в областта на 
управлението на иновациите, 
слабости при изграждането на 
мрежи и сътрудничеството с външни 
субекти и недостатъчно използване 
на обществените поръчки за 
насърчаване на иновациите в МСП. 
Въпреки че броят на възникващите в 
Европа нови дружества е сходен на този 
за САЩ, за европейските МСП се 
оказва много по-трудно отколкото за 
американските да се разраснат в големи 
дружества Придобилата международно 
измерение бизнес среда с растяща 
степен на взаимосвързаност между 
веригите на създаване на добавена 
стойност оказва допълнителен натиск 
върху тях. МСП се нуждаят от 
повишаване на своя капацитет за 
иновации. Те трябва по-бързо и с по-
голям размах да създават, проучват и 
реализират на пазара нови знания и идеи 
за стопанска дейност, за да се 
конкурират успешно на динамичните 
световни пазари. С оглед на това трябва 
да се стимулират повече иновациите в 
МСП, като по този начин се повишава 
конкурентоспособността и 
устойчивостта им.

Or. en

Изменение 1228
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макар МСП да притежават голям дял в 
икономиката и заетостта, както и 
значителен иновационен потенциал, 
техният размер поражда проблеми, 
пречещи за повишаване на тяхната 
иновативност и конкурентоспособност. 
Въпреки че броят на възникващите в 
Европа нови дружества е сходен на този 
за САЩ, за европейските МСП се 
оказва много по-трудно отколкото за 
американските да се разраснат в големи 
дружества Придобилата международно 
измерение бизнес среда с растяща 
степен на взаимосвързаност между 
веригите на създаване на добавена 
стойност оказва допълнителен натиск 
върху тях. МСП се нуждаят от 
повишаване на своя капацитет за 
иновации. Те трябва по-бързо и с по-
голям размах да създават, проучват и 
реализират на пазара нови знания и идеи 
за стопанска дейност, за да се 
конкурират успешно на динамичните 
световни пазари. С оглед на това трябва 
да се стимулират повече иновациите в 
МСП, като по този начин се повишава 
конкурентоспособността и растежът им.

Макар МСП да притежават голям дял в 
икономиката и заетостта, както и 
значителен иновационен потенциал, 
техният размер поражда проблеми, 
пречещи за повишаване на тяхната 
иновативност и конкурентоспособност. 
Въпреки че броят на възникващите в 
Европа нови дружества е сходен на този 
за САЩ, за европейските МСП се 
оказва много по-трудно отколкото за 
американските да се разраснат в големи 
дружества Придобилата международно 
измерение бизнес среда с растяща 
степен на взаимосвързаност между 
веригите на създаване на добавена 
стойност оказва допълнителен натиск 
върху тях. МСП се нуждаят от 
повишаване на своя капацитет за 
научни изследвания и иновации. Те 
трябва по-бързо и с по-голям размах да 
създават, проучват и реализират на 
пазара нови знания и идеи за стопанска 
дейност, за да се конкурират успешно на 
динамичните световни пазари. С оглед 
на това трябва да се стимулират повече 
иновациите в МСП, като по този начин 
се повишава конкурентоспособността и 
растежът им.

Or. en

Изменение 1229
Bernd Lange

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 1 – точка 3 – точка 3.1 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП са основен двигател за иновации 
благодарение на своята способност 
бързо и ефикасно да превръщат нови 
идеи в успешна стопанска дейност. Те 
играят важна роля за оползотворяване 
на знанията, като довеждат резултатите 
от научните изследвания до пазарна 
реализация. През последните двадесет 
години бяха обновени цели сектори и 
бяха създадени нови отрасли 
благодарение на иновативни МСП. 
Бързо растящите предприятия са от 
решаващо значение за развитието на 
нововъзникващи отрасли и за 
ускоряването на структурните промени, 
от които се нуждае Европа, за да се 
превърне в основана на знания 
нисковъглеродна икономика с устойчив 
растеж и висококачествени работни 

МСП са основен двигател за иновации 
благодарение на своята способност 
бързо и ефикасно да превръщат нови 
идеи в успешна стопанска дейност. Те 
играят важна роля за оползотворяване 
на знанията, като довеждат резултатите 
от научните изследвания до пазарна 
реализация. През последните двадесет 
години бяха обновени цели сектори и 
бяха създадени нови отрасли 
благодарение на иновативни МСП. 
Бързо растящите предприятия са от 
решаващо значение за развитието на 
нововъзникващи отрасли и за 
ускоряването на структурните промени, 
от които се нуждае Европа, за да се 
превърне в основана на знания 
икономика с ниски емисии и устойчив 
растеж и висококачествени работни 
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места. места.

Or. en

Изменение 1231
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП съществуват във всички сектори 
на икономиката. Те са с по-голям дял в 
икономиката на Европа отколкото в 
други региони като САЩ. МСП от 
всички видове могат да осъществяват 
иновации. Те трябва да бъдат 
насърчавани и подкрепяни да 
инвестират в научни изследвания и 
иновации. При това те следва да са в 
състояние да се възползват от пълния 
иновативен потенциал на вътрешния 
пазар и на европейското 
научноизследователско пространство, 
така че да създават нови възможности за 
стопанска дейност в Европа и отвъд нея 
и да допринасят за намирането на 
решения за ключови обществени 
предизвикателства.

МСП съществуват във всички сектори 
на икономиката. Те са с по-голям дял в 
икономиката на Европа отколкото в 
други региони като САЩ. МСП от 
всички видове могат да осъществяват 
иновации. Те трябва да бъдат 
подкрепяни да инвестират в научни 
изследвания и иновации, както и да се 
повишава способността им да 
управляват иновационните процеси. 
При това те следва да са в състояние да 
се възползват от пълния иновативен 
потенциал на вътрешния пазар и на 
европейското научноизследователско 
пространство, така че да създават нови 
възможности за стопанска дейност в 
Европа и отвъд нея и да допринасят за 
намирането на решения за ключови 
обществени предизвикателства.

Or. en

Обосновка

В много МСП все още липсва стратегическо мислене относно иновационните процеси 
и способност за управление на иновационни проекти. Програмата следва също така 
да осигури подкрепа за укрепване на капацитета на МСП за управление на
иновациите.

Изменение 1232
Amalia Sartori
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието в научни изследвания и 
иновации на съюзно равнище укрепва 
способността на МСП за НИРД и 
технологично развитие, увеличава 
техния капацитет за създаване, 
възприемане и използване на нови 
знания, повишава степента на 
икономическо оползотворяване на нови 
решения, стимулира иновациите в 
продукти, услуги и бизнес модели, 
насърчава стопанската дейност в по-
големи пазари и придава международно 
измерение на мрежите от знания на 
МСП. МСП, които вече прилагат добро 
управление на иновациите, при което 
често разчитат на външни знания и 
умения, постигат по-добри резултати от 
останалите.

Участието в научни изследвания и 
иновации на съюзно равнище укрепва 
способността на МСП за НИРД и 
технологично развитие, увеличава 
техния капацитет за създаване, 
възприемане и използване на нови 
знания, повишава степента на 
икономическо оползотворяване на нови 
решения, стимулира иновациите в 
продукти, услуги и бизнес модели, 
насърчава стопанската дейност в по-
големи пазари и придава международно 
измерение на мрежите от знания на 
МСП. МСП, които вече прилагат добро 
управление на иновациите, при което 
често разчитат на външни знания и 
умения, постигат по-добри резултати от 
останалите. МСП имат също така 
основна роля в процесите на 
трансфер на знания и технологии 
като получатели и адресати, като 
допринасят за пренасянето на пазара 
на иновациите, произтичащи от 
научните изследвания, провеждани в 
университетите, публичните 
научноизследователски органи и 
осъществяващите 
научноизследователска дейност МСП.

Or. en

Обосновка

Други МСП са голям – и предпочитан – източник на технологии и знания за другите 
МСП. Поради което осъществяващите научноизследователска дейност МСП – като 
подкрепяните от EUREKA/Eurostars – следва да се считат за равностоен на 
публичните научноизследователски органи и университети източник на иновации.

Изменение 1233
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансграничното сътрудничество е 
важен елемент на стратегията на 
иновации на МСП, за да преодолеят 
някои от проблемите, свързани с техния 
размер, като например достъп до 
технологична и научна компетентност, 
както и до нови пазари. Те допринасят 
за превръщането на идеите в печалби и 
растеж на дружествата, което от своя 
страна води до увеличаване на частните 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации.

Трансграничното сътрудничество е 
важен елемент на стратегията на 
иновации на МСП, за да преодолеят 
някои от проблемите, свързани с техния 
размер, като например достъп до 
технологична и научна компетентност, 
както и до нови пазари. Те допринасят 
за превръщането на идеите в печалби и 
растеж на дружествата, което от своя 
страна води до увеличаване на частните 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации. Обучението и трансферът 
на технологии към МСП могат да 
бъдат основни фактори за 
увеличаване на тяхната 
конкурентоспособност и 
новаторство.

Or. en

Изменение 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансграничното сътрудничество е 
важен елемент на стратегията на 
иновации на МСП, за да преодолеят 
някои от проблемите, свързани с техния 
размер, като например достъп до 
технологична и научна компетентност, 
както и до нови пазари. Те допринасят 
за превръщането на идеите в печалби и 
растеж на дружествата, което от своя 
страна води до увеличаване на частните 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации.

Трансграничното сътрудничество е 
важен елемент на стратегията на 
иновации на МСП, за да преодолеят 
някои от проблемите, свързани с техния 
размер, като например достъп до
технологична и научна компетентност, 
както и до нови пазари. Те допринасят 
за превръщането на идеите в печалби и 
растеж на дружествата, което от своя 
страна води до увеличаване на частните 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации. Обучението и трансферът 
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на технологии към МСП са основни 
фактори за увеличаване на тяхната 
конкурентоспособност и 
новаторство.

Or. en

Изменение 1235
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква a) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Интегриране на подкрепата за 
МСП

а) Подкрепа за МСП чрез инструмент
за МСП

Or. en

Изменение 1236
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките 
на „Хоризонт 2020“. За целта
специален инструмент за МСП
осигурява поетапна и цялостна 
подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове
новаторски МСП, показващи силна
амбиция да се развиват, разрастват и
осъществяват международна дейност.
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 

Специален инструмент за МСП, 
осигуряващ поетапна подкрепа и
свързани услуги, финансиран с най-
малко 10 % от бюджета на 
„Хоризонт 2020“, се създава и 
управлява от една-единствена 
управленска структура, при облекчен 
административен режим и с едно 
приемно звено. Инструментът за МСП е 
насочен към всички видове новаторски 
МСП, показващи потенциал и амбиция 
да се развиват, разрастват и/или
осъществяват международна дейност.
Той е на разположение за всички видове 
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оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.
Ще се предоставят специализирани 
услуги в подкрепа на иновациите за 
МСП, които участват в 
инструмента за МСП, въз основа на 
съществуващи структури, като 
например мрежата „Enterprise 
Europe“ и други доставчици на услуги 
в подкрепа на иновациите и схеми за 
менторство/наставничество.

Or. en

Изменение 1237
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и
осъществяват международна 
дейност. Той е на разположение за 
всички видове иновации, включително 
нетехнологични и социални иновации, 
както и иновации в услугите. Целта е да 
се развива и оползотворява 
иновационния потенциал на МСП чрез 

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват и да правят 
иновации, като се отдели особено 
внимание на новосъздадени, 
съпътстващи и бързо разрастващи се 
МСП. МСП ще бъдат основният 
заявител, но ще бъдат насърчавани да 
си сътрудничат с 
научноизследователските 
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запълване на празнината във 
финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

институти и други дружества. Той е 
на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови, 
радикални научни изследвания и 
иновации на ранен етап, да се 
стимулират иновациите и да се увеличи 
търговското използване от частния 
сектор на резултатите от научните 
изследвания. Инструментът ще се 
управлява от една-единствена 
управленска структура, при облекчен 
административен режим и с едно 
приемно звено. Ще бъде изградена 
специализирана структура в подкрепа 
на иновациите въз основа 
съществуващи структури, като 
например мрежата „Enterprise 
Europe“ и други доставчици на услуги 
в подкрепа на иновациите и схеми за 
менторство/наставничество, за да се 
подпомогнат участващите в този 
инструмент МСП да използват 
пълноценно научноизследователските 
резултати.

Or. en

Обосновка

Предложеният специален инструмент за МСП е доста общ и се нуждае от по-
подробно разяснение в текста. Той следва да бъде недвусмислено насочен към 
научните изследвания и иновациите, а не към разрастването и осъществяването на 
международна дейност като такива. МСП следва да имат ръководната роля, но най-
добри резултати се постигат чрез сътрудничество с научноизследователските 
институти и по-големите дружества, което води до трансфер на знания.

Изменение 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

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

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта се 
установяват по-добри условия за 
МСП, за да участват в 
„Хоризонт 2020“. Освен това
специален инструмент за МСП 
осигурява поетапна и цялостна 
подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите, като се има предвид, че 
всяка дейност има ясно изразена 
добавена стойност за Европа. Целта е 
да се развива и оползотворява 
иновационния потенциал на МСП чрез 
запълване на празнината във 
финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

Or. en

Изменение 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
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и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП включва видими модули за 
финансиране за опростен и бърз 
достъп и е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.
Инструментът за МСП се изпълнява 
съобразно „възходяща“ логика с 
отворени покани (без предварително 
определени теми).

Or. en

Изменение 1240
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
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и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

и социални иновации, както и иновации 
в услугите, при условие, че проектите 
са с европейско измерение. Целта е да 
се развива и оползотворява 
иновационния потенциал на МСП чрез 
запълване на празнината във 
финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.
Инструментът ще предоставя знак 
за качество на успешни МСП с оглед 
на участието им в процедури за 
възлагане на обществени поръчки.

Or. en

Обосновка

Добавена стойност за Европа може да бъде постигната по много начини, не само 
чрез транснационални партньорства. Инструментът за МСП следва да ползва 
примера на проектите по ПКИ за въвеждане на пазара, които предоставяха подкрепа 
на проектите на един бенефициент с ясно европейско измерение.

Изменение 1241
Teresa Riera Madurell

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП, ръководен от 
един-единствен управленски орган,
осигурява поетапна и цялостна 
подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
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в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

Or. en

Изменение 1242
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален 
инструмент за МСП осигурява поетапна 
и цялостна подкрепа, обхващаща целия
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
иновации в МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

Or. en
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Обосновка

„Новаторски МСП“ може да се окаже трудно за определяне.

Изменение 1243
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специален
инструмент за МСП осигурява 
поетапна и цялостна подкрепа, 
обхващаща целия иновационен цикъл. 
Инструментът за МСП е насочен към 
всички видове новаторски МСП, 
показващи силна амбиция да се 
развиват, разрастват и осъществяват 
международна дейност. Той е на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За целта специална
програма за МСП осигурява поетапна и 
цялостна подкрепа, обхващаща целия 
иновационен цикъл. Инструментът за 
МСП е насочен към всички видове 
новаторски МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, разрастват и 
осъществяват международна дейност. 
Той е на разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
и социални иновации, както и иновации 
в услугите. Целта е да се развива и 
оползотворява иновационния потенциал 
на МСП чрез запълване на празнината 
във финансирането на високорискови 
научни изследвания и иновации на 
ранен етап, да се стимулират 
иновациите и да се увеличи търговското 
използване от частния сектор на 
резултатите от научните изследвания.

Or. en

Обосновка

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
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SMEs and in their cooperation with partners.

Изменение 1244
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума.

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума.
Съвместните проекти и подкрепата 
са основна цел на финансирането. 
Членовете на мрежата „Enterprise 
Europe“ също ще подкрепят МСП, 
като предоставят консултации 
относно финансирането на научните 
изследвания и иновациите чрез своите 
регионални и местни консултантски 
служби в близост до предприятието.

Or. de

Изменение 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума.

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума. Този 
инструмент ще внесе необходимата 
гъвкавост, така че да даде 
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възможност за интегрирането на 
МСП в научноизследователските 
проекти в хода на тяхното 
изпълнение и за ограничени, по-
кратки от срока на съществуване на 
проектите периоди от време. Той ще 
даде възможност също така за 
създаването на нова категория по-
малки (микро) проекти за МСП, 
съпътстващи по-големи 
научноизследователски проекти.

Or. en

Изменение 1246
Teresa Riera Madurell

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което 
ще бъде разпределена отделна сума.

Специалният инструмент за МСП ще
бъде тематично свързан с 
конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и всяка от конкретните 
цели по приоритет „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Изменение 1247
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 

Специалният инструмент за МСП ще се 
използва за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 
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промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума.

промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума и ще 
бъде разпределена достатъчна сума, 
за да се осигури подкрепа на най-малко 
10 000 МСП за осъществяване на 
техните иновационни дейности с 
европейско измерение.

Or. en

Обосновка

Връзката между обществените предизвикателства и инструмента за МСП не следва 
да се прекъсва. С цел постигане на икономии от мащаба на управлението на 
инструмента за МСП е необходимо да се посочи броят проекти за МСП, за да се 
гарантира ефикасно изпълнение на инструмента за МСП, и по-специално услугите по 
менторство и наставничество.

Изменение 1248
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по
„Обществени предизвикателства“ и
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което 
ще бъде разпределена отделна сума.

Специалният инструмент за МСП ще
отправи „възходящи“ покани във 
връзка с всички конкретни цели по
„Обществени предизвикателства“ и
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

Or. en

Изменение 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по
„Обществени предизвикателства“ и
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще
бъде разпределена отделна сума.

Специалният инструмент за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по
„Обществени предизвикателства“ и
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще
бъдат разпределени 10 % от 
разпределения им бюджет за 
специалния инструмент за МСП.

Or. en

Изменение 1250
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП ще 
се прилага за всички конкретни цели по
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума.

Специалната програма за МСП ще се 
прилага за всички конкретни цели по 
„Обществени предизвикателства“ и 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, за което ще 
бъде разпределена отделна сума.

Or. en

Обосновка

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Изменение 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква a) – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП 
следва да бъде управляван 
централизирано с цел да се гарантира 
последователно прилагане на 
правилата, видимост на 
инструмента и едно приемно звено, 
като се улеснява участието на МСП. 
Инструментът за МСП следва да 
допринася за постигането на 
конкретните цели по „Водещи 
позиции при базовите и 
промишлените технологии“ и 
„Обществени предизвикателства“.

Or. en

Изменение 1252
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква a) – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП може също 
да служи като инструмент за 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или обществени 
поръчки за новаторски решения за 
конкретни низходящо установени 
потребности на възложителите от 
ЕС в Европа.

Or. en

Изменение 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква a) – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП следва да 
бъде управляван централизирано с цел 
да се гарантира последователно 
прилагане на правилата, видимост на 
инструмента и едно приемно звено, 
като се улеснява участието на МСП.

Or. en

Изменение 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква a) – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този инструмент ще внесе 
необходимата гъвкавост, така че да 
даде възможност за интегрирането 
на МСП в научноизследователските 
проекти в хода на тяхното 
изпълнение и за ограничени, по-
кратки от срока на съществуване на 
проектите периоди от време. Той ще 
даде възможност също така за 
създаването на нова категория по-
малки (микро) проекти за МСП, 
които могат да бъдат създавани 
самостоятелно или да съпътстват 
по-големи научноизследователски 
проекти.

Or. en

Изменение 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква a) – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП подлежи на 
задълбочен средносрочен преглед. Ако 
не са изпълнени целите за усвояване 
на средствата по инструмента за 
МСП, оставащите средства се 
преразпределят за стълбовете 
„Водещи позиции в 
промишлеността“ и „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Изменение 1256
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Повишаване на капацитета за 
иновации на МСП

в) Интегриране на подкрепата за 
МСП и повишаване на капацитета за 
иновации на МСП

Or. en

Изменение 1257
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се дейности, подпомагащи 
изпълнението и допълващи 
специфичните мерки за МСП в 

МСП ще бъдат подкрепяни през целия 
срок на изпълнение на 
„Хоризонт 2020“. Подкрепят се 
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„Хоризонт 2020“, за да се повиши 
капацитетът за иновации на МСП.

дейности, подпомагащи изпълнението и 
допълващи специфичните мерки за 
МСП в „Хоризонт 2020“, за да се 
повиши капацитетът за иновации на 
МСП. Това включва също така 
насърчаване на засилено участие на 
МСП в управлението на програмата, 
и по-специално участие при 
изготвянето на дневния ред за научни 
изследвания и осъществяването на 
публично-частните партньорства.

Or. en

Изменение 1258
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се дейности, подпомагащи 
изпълнението и допълващи 
специфичните мерки за МСП в 
„Хоризонт 2020“, за да се повиши 
капацитетът за иновации на МСП.

Подкрепят се дейности, подпомагащи 
изпълнението и допълващи 
специфичните мерки за МСП в 
„Хоризонт 2020“, за да се повиши 
капацитетът за иновации на МСП, 
включително чрез осигуряване на 
финансиране за европейските 
институти за приложни научни 
изследвания за работа по договорени с 
отделни МСП проекти и поемане на 
разходи и рискове, свързани с 
приложните изследвания, въз основа 
на обвързващо задължение за 
промишлено приложение на 
получените резултати.

Or. it

Изменение 1259
Francesco De Angelis
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се дейности, подпомагащи 
изпълнението и допълващи 
специфичните мерки за МСП в 
„Хоризонт 2020“, за да се повиши 
капацитетът за иновации на МСП.

Подкрепят се дейности, подпомагащи 
изпълнението и допълващи 
специфичните мерки за МСП в 
„Хоризонт 2020“, за да се повиши 
капацитетът за иновации на МСП чрез 
ваучери за иновации, които дават 
възможност на заинтересованите 
лица да ползват услугите на 
доставчик на научни изследвания от 
друга държава членка или асоциирана 
държава.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на ваучъри за търговски услуги би могло да бъде полезен инструмент за 
подобряване на растежа на МСП.

Изменение 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се дейности, подпомагащи 
изпълнението и допълващи 
специфичните мерки за МСП в 
„Хоризонт 2020“, за да се повиши 
капацитетът за иновации на МСП.

Подкрепят се дейности, подпомагащи 
изпълнението и допълващи 
специфичните мерки за МСП в 
„Хоризонт 2020“, за да се повиши 
капацитетът за иновации на МСП.
Предвижда се тясно сътрудничество 
с мрежата „Enterprise Europe“, 
финансирана от COSME.

Or. en
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Изменение 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП.

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП.
Някои регулаторни методологии, 
използвани за оценка на 
екотоксичността на веществата, 
възпрепятстват въвеждането на 
пазара на препарати, произведени от 
сложни естествени вещества. Трябва 
да бъдат разработени нови 
методологии, за да се оценява по-
ефективно въздействието върху 
околната среда на сложните 
естествени вещества. 

Or. fr

Обосновка

Някои методологии, използвани за оценка на екотоксичността на веществата, са 
неподходящи за оценка на свойствата на сложните естествени вещества и особено 
за тестовете за биоразградимост, изискуеми съгласно REACH. Въздействието върху 
околната среда на такива вещества не може да бъде правилно оценено, ако се 
използват съществуващите методологии, а това може да осуети пускането им на 
пазара. В резултат на това конкурентоспособността и растежът на МСП са 
възпрепятствани, особено в сектора на етеричните масла.

Изменение 1262
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се пазарно-ориентирани Подкрепят се пазарно-ориентирани 
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иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП.

иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации, справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни МСП 
и включване на клауза за иновации, 
чрез която да се избират МСП, 
предлагащи иновативни продукти.

Or. fr

Изменение 1263
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновативни
МСП.

Подкрепят се пазарно-ориентирани 
иновации за подобряване на рамковите 
условия за иновации и справяне със 
специфични пречки, спъващи по-
специално растежа на иновациите в
МСП.

Or. en

Обосновка

„Новаторски МСП“ може да се окаже много трудно за определяне.

Изменение 1264
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква г) – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на новаторски процедури 
за възлагане на обществени поръчки, 
които осигуряват достъп на 
предприятията, осъществяващи 
трансфер на знания, до такива 
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процедури за първи път. 

Or. fr

Изменение 1265
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 3 – точка 3.3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г а) подкрепа за трансфера на знания 
и технологии от публичните научни 
изследвания към пазара. Подкрепа за 
процесите на трансфер от 
публичната научноизследователска 
сфера към иновативните МСП като 
ефективен механизъм за трансфер 
към пазара на резултатите от 
научните изследвания и 
изобретенията, реализирани в 
университетите, 
научноизследователските центрове и 
осъществяващите научни 
изследвания МСП. Тези 
специализирани проекти ще имат за 
цел да подкрепят около 2000 
европейски МСП на година.

Or. en

Обосновка

Специализираните проекти не се отбелязват в бюджета по бюджетен ред 
„Иновации в МСП“. С цел да се намери посредник на местно равнище (включително в 
по-малките държави членки) минималният брой на получаващите подкрепа МСП 
следва да достигне поне 2000.

Изменение 1266
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се подобри 
здравето и благосъстоянието на всички 
граждани през целия им живот.

Конкретната цел е да се подобри 
здравето и благосъстоянието на всички 
граждани през целия им живот и да се 
изкорени неравенството по 
отношение на здравето и 
благосъстоянието, обуславяно от 
социално-икономическия статус и 
пола.

Or. en

Изменение 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за „Европа 
2020“.

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи, решения за справяне 
със самостоятелността при 
застаряващо население и възможности 
за нови работни места и растеж — това 
са целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за
„Европа 2020“.

Or. en

Обосновка

Значимостта на социалните аспекти ще нарасне в близко бъдеще.

Изменение 1268
Christian Ehler
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за „Европа 
2020“.

Здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, висококачествени и 
икономически устойчиви, безопасни и 
сигурни системи за здравни грижи и 
възможности за нови работни места и 
растеж — това са целите на подкрепата 
за научни изследвания и иновации в 
отговор на това предизвикателство, като 
с тях значително се допринася за 
„Европа 2020“.

Or. en

Изменение 1269
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здраве и благосъстояние за всички
през целия им живот, висококачествени
и икономически устойчиви системи за 
здравни грижи и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за „Европа 
2020“.

Равенство в здравето и
благосъстоянието през целия живот, 
висококачествени, икономически 
устойчиви и новаторски системи за 
здравни грижи, механизми за социално 
благоденствие и възможности за нови 
работни места и растеж — това са 
целите на подкрепата за научни 
изследвания и иновации в отговор на 
това предизвикателство, като с тях 
значително се допринася за „Европа 
2020“.

Or. en

Изменение 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания ще дават 
възможност за подобряване на 
авангардните терапии и клетъчните 
терапии, като ще бъдат 
съсредоточени върху лечението на 
хронични и дегенеративни 
заболявания.

Or. en

Изменение 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са по-задълбочени научни 
изследвания на болестите, 
произтичащи от повишаването на 
температурите и изменението на 
климата, които засягат по-
конкретно средиземноморските 
страни, но не само тях.

Or. en

Изменение 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания следва да 
дават възможност за подобряване на 
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авангардните терапии и клетъчните 
терапии, които ще бъдат 
съсредоточени върху лечението на 
хронични и дегенеративни 
заболявания.

Or. en

Изменение 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.
Ефективното управление включва 
отчитане на допълнителните 
разходи вследствие на недостъпната 
за хората с увреждания околна среда.

Or. fr

Изменение 1274
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Разходите за обществото и 
финансовите разходи по системите на 
Съюза за здравни и социални грижи 
нарастват, тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Разходите са също 
така вследствие на дискриминацията 
въз основа на увреждане и поради 
изграждането на физически и 
социални среди, които са недостъпни 
за хората с увреждания. Намаляването 
или ограничаването на тези разходи 
така, че те да останат в приемлив
размер, зависи отчасти от осигуряването 
на здраве и благосъстояние за всички 
през целия им живот, т.е. от 
ефективната профилактика, лечение и 
управление на заболяванията и 
уврежданията.

Or. en

Изменение 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
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европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия 
им живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от по-доброто информиране 
на гражданите и насърчаването на 
отговорен от здравна гледна точка 
избор, така че да се оптимизират 
здравето и благосъстоянието за 
всички през целия им живот, т.е. от 
ефективната профилактика, лечение и 
управление на заболяванията и 
уврежданията.

Or. fr

Обосновка

Осигуряването на бъдещето на системите за здравни и социални грижи на ЕС, които 
понастоящем са в тежко положение, предполага, наред с другото, определен избор и 
подходи от страна на публичните органи, включително насърчаване на проявата на 
отговорност по отношение на рисковото поведение във връзка с предотвратимите 
заболявания.

Изменение 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
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22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

22 на 61 милиона. Увеличеното 
дълголетие е промяна с положителни 
обществени и икономически 
последици и възможности за 
обществото. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, че 
те да останат в приемлив размер, зависи 
отчасти от осигуряването на здраве и 
благосъстояние за всички през целия им 
живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Or. en

Изменение 1277
Marita Ulvskog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по системите на Съюза за 
здравни и социални грижи нарастват, 
тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече, броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Намаляването или 
ограничаването на тези разходи така, 
че те да останат в приемлив размер, 
зависи отчасти от осигуряването на 
здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, т.е. от ефективната 
профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Неравенството по отношение на 
здравето и благосъстоянието се 
увеличава, а разходите по системите на 
Съюза за здравни и социални грижи 
нарастват, тъй като мерките за грижи и 
профилактика за всички възрасти 
струват все повече. Броят на 
европейците на възраст над 65 години се 
очаква почти да се удвои от 85 милиона 
през 2008 г. на 151 милиона към 2060 г., 
а на тези на възраст над 80 години да 
нарасне през същия период съответно от 
22 на 61 милиона. Гарантирането на
равен достъп до здраве и 
благосъстояние и намаляването на 
значимостта на половите и 
социално-икономическите 
определящи фактори, при намаляване
или ограничаване на тези разходи така, 
че те да останат в приемлив размер, 
зависи отчасти от осигуряването на 
здраве и благосъстояние за всички през 
целия им живот, т.е. от ефективната 
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профилактика, лечение и управление на 
заболяванията и уврежданията.

Or. en

Изменение 1278
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката. При други състояния, по-
специално невродегенеративните 
заболявания, за да бъдат ефективни 
стратегиите за профилактика, 
трябва да се даде силен тласък на 
етиологичните изследвания и да се 
разработят подобрена ранна 
диагностика и възможности за 
лечение.

Or. it

Изменение 1279
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, ревматичните и 
мускулно-скелетните заболявания, 
автоимунните заболявания, нервните 
и психичните разстройства, 
свръхтеглото и затлъстяването, както и 
разнообразните функционални 
ограничения са основните причинители 
на увреждане, лошо здравословно 
състояние или преждевременна смърт, 
като водят до значителни разходи за 
обществото и икономиката.

Or. en

Изменение 1280
Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, ревматичните и 
мускулно-скелетните заболявания,
нервните и психичните разстройства, 
свръхтеглото и затлъстяването, както и 
разнообразните функционални 
ограничения са основните причинители 
на увреждане, лошо здравословно 
състояние или преждевременна смърт, 
като водят до значителни разходи за 
обществото и икономиката.

Or. en

Изменение 1281
Marisa Matias
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, ревматичните и 
мускулно-скелетните заболявания,
нервните и психичните разстройства, 
свръхтеглото и затлъстяването, както и 
разнообразните функционални 
ограничения са основните причинители 
на увреждане, лошо здравословно 
състояние или преждевременна смърт, 
като водят до значителни разходи за 
обществото и икономиката.

Or. en

Изменение 1282
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
заболяванията на дихателната 
система, ракът, диабетът, 
заболяванията на дихателната система, 
нервните и психичните разстройства, 
свръхтеглото и затлъстяването, както и 
разнообразните функционални 
ограничения са основните причинители 
на увреждане, лошо здравословно 
състояние или преждевременна смърт, 
като водят до значителни разходи за 
обществото и икономиката.

Or. fr
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Изменение 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, 
невродегенеративните заболявания,
нервните и психичните разстройства, 
свръхтеглото и затлъстяването, както и 
разнообразните функционални 
ограничения са основните причинители 
на увреждане, лошо здравословно 
състояние или преждевременна смърт, 
като водят до значителни разходи за 
обществото и икономиката.

Or. en

Изменение 1284
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Хроничните заболявания, като 
например сърдечно-съдовата болест, 
ракът, диабетът, нервните и психичните 
разстройства, синдромите на 
зависимост, свръхтеглото и 
затлъстяването, както и разнообразните 
функционални ограничения са 
основните причинители на увреждане, 
лошо здравословно състояние или 
преждевременна смърт, като водят до 
значителни разходи за обществото и 
икономиката.

Or. de
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Изменение 1285
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 
млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 2 
милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро, а на рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години. Над 27 милиона
човека в Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства 
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 милиарда евро. Тези 
стойности ще продължат да се 
покачват драматично, до голяма 
степен в резултат на застаряването 
на населението на Европа и на 
свързаното с това увеличение на 
невродегенеративните заболявания. 
За няколко от посочените заболявания 
са от значение екологични и социално-
икономически фактори, както и начинът 
на живот, като се счита, че с тях е 
свързана една трета от световните 
медицински разходи. За други 
състояния обаче, като например 
невродегенеративните заболявания, 
ефективните стратегии за 
профилактика ще имат нужда първо 
от значително насърчаване на 
изследванията във връзка с техните 
причини и от разработването на 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение, 
включително персонализирани 
авангардни терапии.

Or. en
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Изменение 1286
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 
млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 2 
милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро. На рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години, докато над 
27 милиона човека в Съюза страдат от 
диабет, а причинените от мозъчни 
разстройства (включително засягащи 
душевното здраве, но не само такива) 
общи разходи се оценяват на 
800 милиарда евро. Тази стойност ще 
продължи да се покачва рязко в 
резултат на все по-честите 
невродегенеративни заболявания, 
като например Паркинсон и 
Алцхаймер, което е свързано с 
увеличаването на средата възраст на 
населението на Европа. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи. При 
други състояния обаче, по-специално 
невродегенеративните заболявания, за 
да бъдат ефективни стратегиите за 
профилактика, трябва да се даде 
силен тласък на етиологичните 
изследвания и да се разработят 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение.

Or. it
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Изменение 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 
млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 2 
милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро, а на рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години. Над 27 милиона
човека в Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства 
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 милиарда евро. За 
няколко от посочените заболявания са 
от значение екологични и социално-
икономически фактори, както и начинът 
на живот, като се счита, че с тях е 
свързана една трета от световните 
медицински разходи. Тази стойност 
ще продължи да се покачва 
драматично, най-вече в резултат на 
застаряването на населението на 
Европа и на свързаното с това 
увеличение на невродегенеративните 
заболявания като Паркинсон и 
Алцхаймер. За други състояния обаче, 
най-вече за невродегенеративните 
заболявания, ефективните стратегии 
за профилактика ще имат нужда 
първо от значително насърчаване на 
изследванията във връзка с техните 
причини и от разработването на 
подобрена ранна диагностика и
възможности за лечение. 

Or. en

Обосновка

Съществуват огромно множество социално-икономически фактори, свързани с 
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мозъчните смущения и съответната спешна нужда от разпределяне на значителни по 
размер финансови средства за научни изследвания за установяване на причините, 
подобряване на ранната диагностика и разработване на по-добри възможности за 
лечение. Това важи с особена сила за невродегенеративните заболявания, които ще 
стават все по-разпространени и ще струват все по-скъпо на системите на 
здравеопазване поради застаряването на населението.

Изменение 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 
млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 2 
милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро, а на рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години. Над 27 милиона
човека в Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства 
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 милиарда евро. За 
няколко от посочените заболявания са 
от значение екологични и социално-
икономически фактори, както и начинът 
на живот, като се счита, че с тях е 
свързана една трета от световните 
медицински разходи. За други 
състояния обаче, най-вече за 
невродегенеративните заболявания, 
ефективните стратегии за 
профилактика ще имат нужда първо 
от значително насърчаване на 
изследванията във връзка с техните 
причини и от разработването на 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение.

Or. en
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Обосновка

Съществуват огромно множество социални и икономически разходи, свързани с 
мозъчните смущения и съответната спешна нужда от разпределяне на значителни по 
размер финансови средства за научни изследвания за установяване на причините, 
подобряване на ранната диагностика и разработване на по-добри възможности за 
лечение. Това важи с особена сила за невродегенеративните заболявания, които ще 
стават все по-разпространени и ще струват все по-скъпо на системите на 
здравеопазването поради застаряването на населението.

Изменение 1289
Seán Kelly

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 
млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 2 
милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро, а на рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години. Над 27 милиона
човека в Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства 
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 милиарда евро. За 
няколко от посочените заболявания са 
от значение екологични и социално-
икономически фактори, както и начинът 
на живот, като се счита, че с тях е 
свързана една трета от световните 
медицински разходи. За други 
състояния обаче, най-вече за 
невродегенеративните заболявания, 
ефективните стратегии за 
профилактика ще имат нужда първо 
от значително насърчаване на 
изследванията във връзка с техните 
причини и от разработването на 
подобрена ранна диагностика и 
възможности за лечение. 
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Or. en

Обосновка

Съществуват огромно множество социални и икономически разходи, свързани с 
мозъчните смущения и съответната спешна нужда от разпределяне на значителни по 
размер финансови средства за научни изследвания за установяване на причините, 
подобряване на ранната диагностика и разработване на по-добри възможности за 
лечение. Това важи с особена сила за невродегенеративните заболявания, които ще 
стават все по-разпространени и ще струват все по-скъпо на системите на 
здравеопазването поради застаряването на населението.

Изменение 1290
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 
млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 2 
милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро, а на рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години. Над 27 милиона
човека в Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства 
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 милиарда евро. Тази 
стойност ще продължи да се покачва 
драматично, най-вече в резултат на 
застаряването на населението на 
Европа и на все по-честите 
невродегенеративни заболявания като 
Паркинсон и Алцхаймер. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

Or. it
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Изменение 1291
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 
млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

В Европейския съюз годишно умират 2 
милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро, а на рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години. Над 27 милиона
човека в Съюза страдат от диабет, а 
причинените от мозъчни разстройства 
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 милиарда евро. Над 
120 милиона граждани страдат от 
ревматични и мускулно-скелетни 
състояния в Съюза, като общите 
разходи се оценяват на 240 милиарда 
евро. За няколко от посочените 
заболявания са от значение екологични 
и социално-икономически фактори, 
както и начинът на живот, като се счита, 
че с тях е свързана една трета от 
световните медицински разходи.

Or. en

Изменение 1292
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европейския съюз годишно умират 2 В Европейския съюз годишно умират 2 
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млн. човека от сърдечно-съдова болест, 
което струва на икономиката над 
192 млрд. EUR, а на рака се дължи една 
четвърт от всички смъртни случаи, като 
той е основен причинител за смъртта на 
хора от възрастовата група 45—64 
години. Над 27 млн. човека в Съюза 
страдат от диабет, а причинените от 
мозъчни разстройства (включително 
засягащи душевното здраве, но не само 
такива) общи разходи се оценяват на 
800 млрд. EUR. За няколко от 
посочените заболявания са от значение 
екологични и социално-икономически 
фактори, както и начинът на живот, като 
се счита, че с тях е свързана една трета 
от световните медицински разходи.

милиона човека от сърдечно-съдова 
болест, което струва на икономиката 
над 192 милиарда евро, а на рака се 
дължи една четвърт от всички смъртни 
случаи, като той е основен причинител 
за смъртта на хора от възрастовата 
група 45—64 години. Над 27 милиона
човека в Съюза страдат от диабет и над 
120 милиона от ревматични и 
мускулно-скелетни състояния, а 
причинените от мозъчни разстройства 
(включително засягащи душевното 
здраве, но не само такива) общи разходи 
се оценяват на 800 милиарда евро. За 
няколко от посочените заболявания са 
от значение екологични и социално-
икономически фактори, както и начинът 
на живот, като се счита, че с тях е 
свързана една трета от световните 
медицински разходи.

Or. en

Изменение 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Редките заболявания остават 
основно предизвикателство за ЕС и 
държавите членки. Съществуват 
между 6000 и 8000 редки заболявания, 
засягащи близо 30 милиона души в 
Европа. Ефективно лечение може да 
бъде създадено само ако държавите 
членки си сътрудничат, защото 
случаите в никоя държава членка не 
са достатъчни за осъществяването 
на ефективни научни изследвания.

Or. en
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Изменение 1294
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Детските заболявания, включително 
заболяванията, свързани с 
недоносеност, и самото 
преждевременно раждане, 
представляват голямо обществено 
предизвикателство. Детското 
здравеопазване е основен приоритет 
за Европейския съюз. Също както при 
редките заболявания, ефективни 
научни изследвания и терапия могат 
да бъдат реализирани само в рамките 
на обща европейска стратегия.

Or. de

Обосновка

Едно на всеки десет бебета в Европа се ражда преждевременно. Понастоящем 
последиците от преждевременното раждане се считат за най-честата причина за 
детска смъртност, независимо че в повечето европейски държави за новородените се 
полагат задоволителни грижи. Само в Германия разходите за грижите за 
недоносените бебета възлизат на почти 500 милиона евро годишно. Поради това 
съществува спешна нужда в тази област да се проведат научни изследвания, 
обхващащи цяла Европа.

Изменение 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заболявания при децата, 
включително преждевременно 
родените деца.
Детското здравеопазване е основен 
приоритет за Европейския съюз. 
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Подобно на редките заболявания, 
ефективни научни изследвания и 
лечение могат да бъдат реализирани 
само със съвместни европейски 
усилия.

Or. en

Изменение 1296
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност.

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност. Това задължително 
предполага подкрепа за научните 
изследвания в областта на формите 
на терапия, които допълват или 
предлагат алтернатива на лечението 
с антибиотици, като например 
терапия с бактериофаги или с 
лекарства на базата на бактерифаги.

Or. fr

Изменение 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност.

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза, малария и 
пренебрегвани заболявания) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност.

Or. en

Изменение 1298
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност.

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност. Нарастваща 
загриженост пораждат свързаните с 
водата заболявания.

Or. en

Изменение 1299
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии, както и за 
заплахата от растяща антимикробна 
резистентност.

Инфекциозните заболявания (например 
ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария) са 
световен проблем, като на тях се дължат 
41 % от общата сума за света от 1,5 
милиарда години живот след 
заболяване, от които 8 % за Европа. 
Трябва да сме подготвени и за 
възникващи епидемии и отново 
възникващи инфекциозни заболявания, 
както и за заплахата от растяща 
антимикробна резистентност.

Or. en

Изменение 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност. Трябва да се 
противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира достъп на 
всички европейци до ефективни и 
компетентни системи за здравеопазване.

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност, тъй като 
често не са тествани за 
въздействието им върху 
възрастовата група, която ги 
използва най-много, а именно 
възрастните хора. Трябва да се 
противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира достъп на 
всички европейци, независимо от 
тяхната възраст и произход, до 
ефективни и компетентни системи за 
здравеопазване и безопасни 
възможности за лечение.
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Or. en

Обосновка

Възрастните хора консумират над 30 % от лекарствата с лекарско предписание и над 
40 % от лекарствата, отпускани без лекарско предписание. Като се има предвид, че в 
резултат на това възрастните хора съставляват най-голямата група потребители 
на фармацевтични продукти, следва да се положат усилия, за да се гарантира, че 
лекарствата, които те вземат, са преминали тестове за въздействията им върху 
тази възрастова група.

Изменение 1301
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност. Трябва да се 
противодейства на запазващото се 
неравенство по отношение на здравните 
грижи и да се гарантира достъп на 
всички европейци до ефективни и 
компетентни системи за здравеопазване.

Междувременно процесите на 
разработване на лекарства и ваксини 
изискват все повече разходи при 
намаляваща ефективност, а 
надеждността на извършваните 
опити върху животни на продукти за 
човека е все по-оспорвана. Техните 
регулаторни аспекти трябва да бъдат 
подобрени. Трябва да се противодейства 
на запазващото се неравенство по 
отношение на здравните грижи и да се 
гарантира достъп на всички европейци 
до ефективни и компетентни системи за 
здравеопазване.

Or. en

Обосновка

Научните изследвания в ЕС следва да подкрепят прехода на моделите за 
биомедицински изследвания от опити върху животни към съвременно тестване, 
присъщо за ХХІ век. Постиженията в молекулярната биология, биотехнологиите и 
други области проправят пътя за значителни подобрения на начина, по който учените 
могат да оценяват лекарствата и ваксините. Тези постижения могат да ускорят 
тестването, да го направят по-евтино и по-пряко свързано с хората.
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Изменение 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Други фактори като богатство, 
приобщаване, ангажимент, 
обществен капитал и работа също 
влияят на здравето и 
благосъстоянието, поради което 
трябва да бъде възприет холистичен 
подход.

Or. en


